


 

 
 

 

The 2016-4th ASEAN Graduate Conference in Computing 

 

“Going to Change Everything with IoT” 

 

 

Proceeding  

of  

Oral Presentation 
 

 

 
 

 
Faculty of Science and Social Sciences,  

Burapha University, Sakaeo Campus, THAILAND 



The 4
th

 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC
2

) 2016 

Message from the President of Burapha University 

 

Dear Distinguished Participants 
 

On behalf of Burapha University, I am delighted to welcome all 

distinguished participants for our annual event: the 4

th

 ASEAN 

Undergraduate Conference in Computing 2016 (AUC

2

 2016).                        

The AUC

2

 has brought together a tremendous and rich diversity of 

authors and guest speakers from 37 institutions and universities. 

 

In this year, the conference will be held on April 28-29, 2016 at the Faculty of Science and 

Social Sciences, Burapha University, Sakaeo Campus, Sakaeo, Thailand. Given the fact that 

Sakaeo province has been declared as a Special Economic Zone and as a trading gateway to 

and from Cambodia, the Sakaeo campus has been chosen as the conference venue to 

commemorate on this matter.  

 

The AUC

2 

conference has been established with the purpose in which a sustainable research 

community will be achieved through continuous studies and shared resources. The conference 

provides an opportunity for undergraduate students to demonstrate their talent and interesting 

research ideas. The conference will also benefit people who are actively involved in research 

related to computational and information technologies including its implications. This 

conference has also been a central forum for experts and young talented researchers or 

developers to promote, share, and discuss various issues and ideas for the development in 

broad fields of Computational Intelligences, Software Engineering, Knowledge and Data 

Management, Computer Systems and Computer Networks, Multimedia, and Computer Graphics 

and Game, Information Technology, Computer Education, Business Intelligences, Data Science 

and Analytics and Internet of Things. 

 

Last but not least, I would like to take this opportunity to express my heartfelt appreciation to 

the Keynote Speakers, Session Chairs, Reviewers, Authors, Attendees, and Organizing 

Committees for all your great contributions. Without all of you, this conference could not be 

possible. I do hope that next year conference will be again a fruitful and constructive forum for 

all participants. 

 

Sompol Pongthai, FRTCOG, MPH, LLB. 

Acting President of Burapha University  
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Message from General Chair  

 

Welcome to technical program of AUC2 2016 
 

After organizing the AUC

2 

(ASEAN Undergraduate Conference in 

Computing) in Chachoengsao province, Thailand, the steering 

committee decided to move the conference venue to Sakaeo, the 

special economic zone and the gateway of Indo-China in Eastern 

part of Thailand. Therefore, the 4

th

 AUC

2

 is held at the Faculty of 

Science and Social Sciences, Burapha University, Sakaeo Campus, 

during April 28-29, 2016. 

This year, the organizing committee of the AUC

2

 2016 has received 403 oral presentations and 

262 poster presentations as contributed by authors from 43 institutions. Each submission paper 

has been reviewed by at least 2 or 3 members of the program committee to avoid contradictory 

and imbalanced results. With this consideration, the committee has decided to accept 283 

papers (70% accepted rate) for the oral presentation and 203 papers (78% accepted rate) for 

the poster presentation. 

 

In this conference, three keynote speeches including regular and special presentation sessions 

are offered to the participants. The keynote speech in the topic of “Personal Knowledge 

Management for IT Graduates” is presented by Dr. Kanchit Malaivongs (Fellow, Royal Society of 

Thailand). Also, the speech entitled “To be a leading scientist with morality” is delivered by 

Professor Dr. Kosin Chamnongthai (King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand). 

The last one “Big Data - The new era of Open Source (Case Studies and Live Demo)” is talked 

by Mr. Kittirak Moungmingsuk, Association President of Open Source Education and Development 

(OSEDA) and Managing Director of Cluster Kit Co., Ltd. 

 

On behalf of the technical program committee, I sincerely appreciate the great contributions of 

authors, reviewers, as well as our technical team and working committees who worked hard 

behind the scene. I certainly wish that all participants will gain fruitful discussion and academic 

experience regarding advanced technologies during this conference. I look forward to seeing you 

at the AUC

2 

2016 and the next AUC

2

. 

 

Mr.Seree Chinodom 

Dean, Faculty of Science and Social Sciences 

General Chair of AUC

2 

2016 
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Conference Program 

Wednesday 27th April 2016 

01.00 p.m. – 01.30 p.m Steering and technical program committee registration at Sanit Room on the 

second floor at Prof. Dr. Suchat Building 
01.30 p.m. – 04.00 p.m Steering and technical program committee meeting 

Thursday 28th April 2016 

08.30 a.m. – 09.00 a.m. Registration on the first floor at Prof. Dr. Suchat Building 

09.00 a.m. – 10.00 a.m. AUC2 2016 opening ceremony in Sanit Room on the second floor at Prof. Dr. 

Suchat Building 

- Welcome speech by Mr. Pakarathorn Thienchai, governor of Sakaeo Province 

- Conference background and programme briefing by Mr. Seree Chinodom, 

dean of Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo 

Campus 

- Opening remarks by Prof. Dr. Sompol Pongthai, president of Burapha 

University 

- MOU registration of additional institutes 

10.00 a.m. – 10.45 a.m. The first keynote speech on “Personal Knowledge Management for IT 

Graduates” by Associate Professor Dr. Kanchit Malaivongs, Fellow of the Royal 

Society of Thailand.  

10.45 a.m. – 11.00 a.m. Break 

11.00 a.m. – 12.00 p.m. The second keynote speech on “To be the Leading Scientist with Morality” by 

Prof. Dr. Kosin Chamnongthai from King Mongkut’s University of Technology 

Thonburi, Bangkok, Thailand 

12.00 p.m. – 01.00 p.m. Lunch at the canteen on the first floor at Prof. Dr. Suchat Building 

01.00 p.m. – 02.40 p.m. - Poster presentations in Prof. Dr.Jarun Room on the third floor at Prof. Dr. 

Suchat Building  

- Oral presentations on the first, third and fourth floor at Prof. Dr. Suchat 

Building 

02.40 p.m. – 03.00 p.m. Break 

03.00 p.m. – 05.00 p.m. Poster and oral presentations (continued) 

 

Concurrent session  

10.45 p.m. – 05.00 p.m.  Workshop takes place in Room 1201 on the second floor at Prof. Dr. Suchat 

Building. The topic is “Microsoft Azure for Education Training” by Mr. Fukiat 

Julnual, Platform Strategy Manager of Microsoft Thailand. 
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Friday 29th April 2016 

08.30 a.m. – 09.00 a.m. Registration on the first floor at Prof. Dr. Suchat Building 

09.00 a.m. – 10.40 a.m. Oral presentations (continued) on the first, third and fourth floors at Prof. Dr. 

Suchat Building 

10.40 a.m. – 11.00 a.m. Break 

11.00 a.m. – 12.00 p.m. Oral presentations (continued) 

12.00 p.m. – 01.00 p.m. Lunch at the canteen on the first floor at Prof. Dr. Suchat Building 

01.00 p.m. – 02.40 p.m. The third keynote speech on “BigData – the New Era of OpenSource (Case 

Study and Live Demo)” by Mr.Kittiluk Muangmingsook, Association President of 

Open Source Education and Development Association (OSEDA), Thailand in 

Sanit Room on the second floor at Prof. Dr. Suchat Building 

02.20 p.m. – 03.10 p.m. Speech of a speaker from Oracle Thailand 

03.30 p.m. – 04.30 p.m. Ceremony for awarding certificates 

04.30 p.m. – 05.00 p.m. Closing ceremony 

 

Concurrent session 

09:00 a.m. – 12.00 p.m. Workshop “Microsoft Azure for Education Training” (continued) 

01.00 p.m. – 03.30 p.m. Committee and MOU members meeting in the meeting room on the fourth floor 

at Prof. Dr. Suchat Building 
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Personal Knowledge Management for IT Graduates 
 

Dr. Kanchit Malaivongs 

Fellow, Royal Society of Thailand 

 

Abstract 

 

All graduates from colleges and universities are assumed to have sufficient knowledge and skills to work 

when employed.  In reality, this is not true because of rapid advancement of the technology during the 

four year time that students are studying. When graduates complete their curriculum requirements 

several concepts learned in the classes may be changed or even obsolete. IT graduates have extra needs 

beyond other professions to acquire new knowledge and skills in order to cope with these new 

advancements. In other words, IT graduates must practice personal knowledge management throughout 

their career. This keynote address aims to convince young graduates to start acquire new knowledge and 

skills in order to make themselves ready to work successfully. The keynote starts with the choices in 

Career Road Map, IT job roles and responsibilities, needed knowledge, skills and tools, and finally the 

preparation to walk on the road map. The speaker hopes that this keynote address will enable young 

graduates to better prepare themselves for working in this perplexed digital world. 

 

 

Keynote Speaker Biography 

 

Kanchit Malaivongs is a Fellow of the Royal Institute of Thailand where he 

serves in the Computer and Information Technology committee, 

responsible for the matters related to the country’s advances in ICT. He 

is a member of the Board of various governmental organizations such as  

the National Research Council of Thailand Board, Information Technology and Communications Science 

Acacemic Discline. He is a Chairman and a member of the Governing Boards of Sripathum University, 

Burapha University, Rangsit University, and North Chiang Mai University. He received a D.Eng. in Structural 

Engineering from Asian Institute of Technology (AIT). His professional experiences include a Deputy 

Director of the National Science and Technology Development Board, a Deputy Director of the National 

Electronics and Computer Technology Center, an Associate Professor of AIT, a Fulbright Visiting Scholar at 

the University of California, Berkeley, and a CMMI for Development Lead Appraiser. 
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To be a Leading Scientist with Morality 
 

Professor Dr. Kosin Chamnongthai 

Professor at Electronic and Telecommunication Engineering Department 

Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi 

 

Abstract 

 

Internet & computer technology amazingly changes our everyday life in much more 

convenient and comfortable comparing with the previous time. Some can catch up it, and 

efficiently utilize it so that they successfully get rapid progress. However, some cannot get 

on the trend, consequently abuse the technologies, and go straight to the wrong ways even 

without their bad intention. This talk introduces several samples of world-level persons as 

well as the country requirement for reflecting to the audiences, and discusses with the 

audiences to ambitiously design their own lives as leading scientists and valuable scientific 

human resources. The designed life in the Internet & computing technology era is 

recommended to be smart based on advanced technologies usage with morality. Some 

designed samples as well as some unpleasant manners and moralities are described and 

discussed as reference for behaving as leading scientist.  

 

Keynote Speaker Biography 

 

Kosin Chamnongthai currently works as professor at Electronic and  

Telecommunication Engineering Department, Faculty of Engineering,  

King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), and serves as 

president-elect of ECTI association. He has served as editor of ECTI e-

magazine (2007-2015), assoc editor of ECTI-CIT Trans (2011-2016), assoc 

editor of ECTI-EEC Trans (2003-2010), associate editor of IEICE ELEX (2008-

2010), and chairman of IEEE COMSOC Thailand during 2004-2007. 

He has received B.Eng. in Applied Electronics from the University of Electro-communications, Tokyo, Japan 

in 1985, M.Eng. in Electrical Engineering from Nippon Institute of Technology, Saitama, Japan in 1987, and 

Ph.D. in Electrical Engineering from Keio University, Tokyo, Japan in 1991. His research interests include 

image processing, computer vision, robot vision, and signal processing. He is a senior member of IEEE, and 

a member of IPSJ, TRS, IEICE, TESA, ECTI, and EEAAT. 
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Big Data - The new era of Open Source  

(Case Studies and Live Demo) 

 

Kittirak Moungmingsuk 

Association President of Open Source Education and Development (OSEDA) 

Managing Director of Cluster Kit Co., Ltd. 

 

Abstract 

 

After the web 2.0 era, the Internet technologies are growing up and move faster, many data 

are collected in many provider, many tools is created for handling a bulk of data and 

process it. More distributed technology like a NoSQL are present, Hadoop is a big one in that 

starting from Google. After Hadoop is open, many communities are joining to develop many 

tools, All tools in Hadoop ecosystems is Open Source. 

 

Hadoop has been emerged for ten years. Big Data and Hadoop are the buzzword, many 

enterprises adopt it. Big Data is not far from us, especially IoT devices are growing rapidly, 

many data are generating more and more. This is the source of massive amounts of data 

that you may encounter in the near future, but this is the best time for catch the train too. 

 

This lecture will discuss the theory of Big Data, explain and demonstrate the operation of 

Hadoop and related software such as Hive, Pig, Spark and R including case studies from my 

experience.   

 

Keynote Speaker Biography 

 

Association President of Open Source Education and Development (OSEDA) 

Managing Director of Cluster Kit Co., Ltd. 
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847-535 เ ็บไซต นโทโลยี ํา รับ างแผนโภชนาการและการ กกําลังกาย ํา รับผูมโีรคประจาํตั  1053 

871-550 โมบายแ พพลเิคช่ันเพ่ื การประมาณการ ัมผั แคดเมยีมผานการบริโภค า าร 1060 

888-572 ระบบ าร นเท เพ่ื การจัดการธนาคารขยะรีไซเคลิผานเ ็บแบบ Responsive 1067 

898-582 ปจจัยท่ี งผลต ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งนัก ึก า ม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขต
ุรา ฎรธานี 

1075 

903-584 การพยากรณการใช Social Network ข งนัก ึก าม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขต ุ
รา ฎรธานี 

1080 

904-602 ปจจัยท่ีมีผลต การตัด ินใจในการเลื กซื้ า ารทะเล 1084 

910-716 แ พพลิเคช่ันเพ่ื การ ินิจฉัยโรคโดยใช ัลก ริทึมตนไมตดั ินใจและการคน า ถานพยาบาล 
ใกลเคียงโดยใช Google Maps API บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด 

1091 

919-597 การพัฒนาตั แบบพยากรณการเ พติดเกมข งนัก ึก าม า ิทยาลยัราชภัฏนครปฐม โดย
เทคนิคการทําเ มื งข มูล 

1099 

925-604 พฤติกรรมการดืม่กาแฟข งนัก ึก า ม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขต รุา ฎรธานี 1105 

927-605 แ พพลิเคชัน ํา รับการดแูลรัก าโรคไต 1110 

928-610 แ ปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด ํา รบั ื่ ารกับผู นในระ างการ น 1117 

934-634 การพยากรณค ามเ มาะ มข งการเรยีน าขาเทคโนโลยีข งม า ิทยาลัย งขลานครินทร 
ิทยาเขต รุา ฎรธานี 

1124 

936-619 การ ิเคราะ และคน าค าม มัพันธข งปจจัยภายในม า ิทยาลัยท่ี งผลต ค ามเครียด ข ง
นัก ึก าม า ิทยาลยั งขลานครนิทร ิทยาเขต รุา ฎรธานี โดยใชเทคนิคการทําเ มื ง
ข มูล 

1129 

940-676 ระบบ าร นเท างแผนและตดิตามการพัฒนาทรัพยากรมนุ ย 1135 

953-632 ระบบการจัดการงาน ัง ารมิทรพัยผานเ ็บแบบ Responsive 1143 

955-635 การพยากรณและคน าค าม มัพันธข งปจจัยท่ี งผลต การจดัรูปแบบการทํางานแบบทีม
เ ิรค 

1150 

956-640 การพยากรณแน โนมการ มัครงานใ ตรงกับค าม ามารถ และ ุฒิการ ึก าทางดาน
ค มพิ เต ร 

1154 

959-638 แ ปพลิเคชันแ นดร ยดเพ่ื ติดต ฉุกเฉิน ํา รบัผูพิการทางการไดยิน 1159 

XVIII 
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971-652 การพัฒนาระบบ าร นเท การพยากรณราคาท งคําด ย ิธีการปรบัเรียบแบบเ ็กซโพเนน
เชียล 

1167 

986-681 ระบบประเมินผล ัมฤทธ์ิข งงานพนักงานม า ิทยาลัย กรณี ึก า คณะ ิทยา า ตรและ
ังคม า ตร ม า ิทยาลยับูรพา ทิยาเขต ระแก  

1173 

994-668 การพัฒนา ุนยนต ําร จแบบก่ึง ัตโนมัต ิ 1181 

1006-692 ระบบรับแจงปญ าเทคโนโลยี าร นเท าํ รับงาน ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท  
ม า ิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขตจักรพง ภู นารถ 

1189 

1007-701 ระบบคน าและแ ดงตําแ นง ถานพยาบาลในจัง ัดพิ ณุโลกผานเ ็บแบบ Responsive 1195 

1009-694 ระบบ ารบรรณตําร จ 1203 

1020-711 แ ปพลิเคชันคน า นัง ื และช ยนําทางใน มุด ด ยเทคโนโลยี iBeacon 1208 

1021-713 การค บคุม ิทซโดยใชแ พพลิเคช่ันข ง มารทโฟน 1216 

1038-735 การพัฒนาตั แบบแ ลงเก็บข มูลด ย Hadoop Cloud Storage ํา รับ งคกรขนาดเล็ก 1224 

1041-738 ระบบการจัดการลางานและการจดัการทํางานล งเ ลา กรณี ึก า บริ ัท Agility เขตนิคม
ุต า กรรม 304 จัง ัด ปราจีนบุรี 

1231 

1042-746 การ ึก าแน ทางการนํา (กร บแน คิด) ินเท รเน็ตโพรโทรค ล มาใชใน งคกรขนาดเล็ก 1239 

 ระบบนําเท่ีย ดัพระแก  1247 

1063-750 เ ็บแ พพลิเคช่ันเพ่ื ืบคนพรรณไมมงคลและเ น แนะแน ทางในการจัด นขนาดเล็ก 1252 

 

KDM: Knowledge and Data Management 
34-680 การประเมินรปูแบบการเติบโตข ง าคารและ ิ่งปลูก รางด ยระบบ าร นเท ภมูิ า ตรและ

ตั ช้ี ัดภูมิทั น กรณี ึก า : ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขตบางแ น 

1257 

319-402 ระบบบริ ารจดัการ กิจ ึก า คณะ ุต า กรรมและเทคโนโลยี ม า ิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล ี าน ิทยาเขต กลนคร 

1264 

337-92 ระบบการจัดการค ามรโูดยการประยุกตใชการ ดัผลงานเชิงดุลยภาพกรณี ึก ากลุม ิจัยดาน
ุขภาพ 

1270 

378-118 การพัฒนาระบบการ รางแบบจําล งเ คเต ร เปซ ํา รับเ ก ารแบบไมมโีครง ราง 1278 

431-178 Decision Tree Basing Model for Predicting GPA : Case Study in Faculty of 

Information at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chakrabongse 

Bhuvanarth Campus 

1285 

576-296 ระบบจัดการ งคค ามรูเก่ีย กับงาน ิจัย กรณี ึก า คณะบริ ารธุรกิจ ม า ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ี าน 

1291 

577-297 ระบบจัดการ งคค ามรูผาไ ม ําเภ ปกธงชัย 1302 

593-311 ระบบตดิตามการดาํเนินงาน นามยั ิ่งแ ดล ม กฟผ. 1311 

761-447 ระบบแนะนําติ เต รโดยใชเทคนิคตั กร งเชิงร มมื บนเ ็บแ ปพลิเคชัน 1319 

804-486 Asean Economic Community Online Knowledge Management System 1327 

806-488 An Online Knowledge Management System for Temple in Thailand 1335 

848-527 ระบบ าร นเท เพ่ื การบริ ารก งทุน มูบาน กรณี ึก า มูบานเขาชุมท ง 1342 

XIX 
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MCG: Multimedia, Computer Graphics and Games 

16-33 การพัฒนา ื่ ิ่งพิมพในการ นใชเครื่ งมื งานชางรูปแบบ ินโฟกราฟก ํา รับ ถาบันการ
าชี ึก าภาคตะ ัน ก ิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี

1350 

48-21 เกม งครามกาแล็คซี่ (Galaxy War) 1358 

290-66 การพัฒนาการตูนแ นิเมชัน 2 มิต ิเรื่ ง GARBAGE MAN 1366 

326-154 An iOS game about basic arithmetic for children developed using SpriteKit 1372 

331-83 การ กแบบ ินโฟกราฟก เรื่ ง ค ันแ งค ามตาย 1375 

339-213 Applications Software to Remind the Patient’s Alzheimer 1381 

448-448 An educational application on iPad for primary school students to practice art. 1388 

456-176 เกมจําภาพ Wonder Lines Hunt 1391 

473-186 ื่ มัลติมีเดียการทดล ง ิทยา า ตร ระดับประถม ึก า 1395 

561-287 เกมบันไดงู ามมิต ิ 1401 

562-284 แ พพลิเคช่ันเกมทํา า ารไทย 1406 

614-328 เกมคณติ า ตร บนระบบปฏิบัตกิารแ นดร ยด ํา รับนักเรียนช้ันประถม ึก าปท่ี 4 1412 

635-343 ิดีโ ินโฟกราฟฟคจรรยาบรรณใน ิชาชีพค มพิ เต ร 1420 

678-609 แ ปพลิเคชันการแ ดงภาพล แมก็รถยนตโดยใชเทคโนโลยีเ มื นจริง 1425 

680-367 ื่ มัลติมีเดีย กิจกรรม ิชาชี ิทยา เรื่ งพันธุกรรมและค าม ลาก ลายทางชี ภาพ ช้ัน
มัธยม ึก าปท่ี 4-6 

1433 

718-504 การพัฒนา ติ๊กเก รไลนเพ่ื การพาณิชย ิเล็กทร นิก  1438 

788-468 แผนท่ีโมเดล 3 มิติ ม า ิทยาลัยกา ินธุ (ในเมื ง) 1445 

968-649 การพัฒนา ื่ เพ่ื การเรียนรูแบบ 2 มิติ เรื่ ง ท งโลกใตท งทะเล ท่ีใชงานบนแท็บเล็ตพีซี 1451 

974-653 Soldier of King Taksin the Great 1459 

1034-742 ื่ เ มื นจริงแบบปฎิ ัมพันธ เพ่ื งเ รมิการท งเท่ีย  จัง ัด ระแก  1467 

SE: Software Engineering 

930-614 Public Utility System of Property and Asset Management Office 1473 

2-24 ระบบจัดการข มลู บริ ัท ุภกรไฟเบ ร จํากัด 1479 

327-81 โฟล ชารป:โปรแกรมแปลงภา า C# ผานผังงาน 1484 

336-104 ระบบการจัดการ บ ัดค ามรูก น ําเร็จการ ึก าระดับปริญญาตรี ํานัก ิชาเทคโนโลยี
าร นเท  ม า ิทยาลัยแมฟา ล ง 

1492 

362-113 จัมปเฟรมเ ิรค 1499 

423-528 การพัฒนาระบบ าร นเท เพ่ื บริ ารจดัการการประชุม ิชาการ 1507 

568-389 ระบบการบริ ารจัดการข มูลคลนิิกรัก า ัต  1515 

753-675 ระบบทะเบียนนัก ึก าและการตดิตามการจัดการเรียนการ น ํา รับ ถาบัน ดุม ึก า 1521 

786-463 ระบบขายขา เพ่ื ุขภาพ นไลน กรณี ึก ารานพูล ินคาขา  1529 

XX 
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787-466 ระบบรานขายด กไมจันทนและพ ง รีด นไลน กรณี ึก า กลมุแมบานเท บาลตําบลบาง
ม ง 

1537 

813-495 ระบบบริ ารจดัการข มลูการเก ตรบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด 1545 

815-554 ระบบบริ ารจดัการข มลูการเก ตรบนระบบการพัฒนาเพ่ื จัดการข มูลการเก ตร 1553 

816-530 ระบบ าร นเท เพ่ื การบริ ารจดัการการซื้ ขาย ินคาทางการเก ตร 1560 

817-566 ระบบ าร นเท าํ รับตร จ บทรัพย ินภายใน งคกร 1565 

818-496 ระบบการเงิน โรงเรยีนระดับมัธยม ึก า : โมดลูจัดการการเงิน 1571 

821-498 โปรแกรมปญญาประดิ ฐบนเ ็บเพ่ื แกปญ าการจดัตารางการผลติแบบไ ลเลื่ นโดยใช 
Coincidence Algorithm 

1578 

822-565 ระบบ าร นเท เพ่ื บริ ารจดัการงาน กิจ ึก า: การ มัคร กิจ ึก าและรายงาน 1584 

852-531 การพัฒนาแ ปพลิเคชันเพ่ื บริ ารจัดการการซื้ ขาย ินคาทางการเก ตร น ย
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด 

1591 

855-548 ระบบ าร นเท เพ่ื การบริ ารจดัการการขาย าคารชุด 1597 

890-573 ระบบ าร นเท เพ่ื การจัดการข มูลดาน งกําลังบํารุง 1601 

908-588 ระบบบริ ารจดัการรับแจงเรยีนร งเรียน 1609 

937-618 ระบบบริ ารจดัการข มลูจิตรกรรมฝาผนัง 1615 

945-622 ระบบบริ ารจดัการโครงการ 1621 

963-643 โปรแกรมชุดฝกการเคลื่ นไ ข งแขนโดยใชซาฟโร 1629 

966-647 การพัฒนาระบบ าร นเท เพ่ื จัดเตรียม า าร ํา รับผูเยีย่มเยื น 1637 

967-648 ระบบ าร นเท เพ่ื การบริ ารจดัการการเงินโรงเรียนระดับมัธยม ึก า : โมดูลการจดัการ
ใบเ ร็จรับเงิน 

1642 

989-664 ระบบจัดการการประชุม เ รชัน 3 1648 

1004-689 การพัฒนาชุดเครื่ งมื ํา รับการ กแบบ นติดต ผูใชงาน 1654 

1019-747 การเก็บร บร มค ามต งการเพ่ื รางตั บริการเ ็บ า รับ นับ นุน แ ปพลิเคชัน 1660 

 

DSA: Data Science and Analytics 

377-117 การพัฒนาตั แบบ าํ รับระบบแนะนําแผนการเรยีนแบบ ัตโนมัตขิ งนักเรียนระดับ
มัธยม ึก าต นตน โดยใชเทคนิคตนไมตัด ินใจ 

1666 

  

 

382-121 การประยุกตใชเ มื งข มูลเพ่ื ทํานาย ถานภาพจบ การ ึก าข งนัก ึก าระดับปริญญาตร ี 1673 

470-185 การประยุกตทฤ ฎี น้ี ง ัยจะ ญูข งมาตรฐานการบัญชี เพ่ื พัฒนาระบบรานรับจดัไฟแนนซ 1679 

620-595 การผ านคาค ามช้ืนในดินและค ามรูจากผูเช่ีย ชาญเพ่ื การใ นํ้าพืช 1686 

622-374 เ ็บแ ปพลิเคชันจัดการข มูลขนาดใ ญจากท ิตเต รด ยไ บีเ ็มบลูมิกซ 1692 

774-457 ระบบแนะนําการปลูกพืชท่ีใชนํ้าน ย จ.นครราช ีมา 1698 

 

IOT: Internet of Things 

486-197 Smart Drinking Water Machine 1704 

489-198 Warning Device for Child Care and Loss Prevention 1708 

XXI 
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228-30 การประยุกตใช IoT กับการปลูกผกัไ โดรโปนิก แบบ ตัโนมตั ิ 1712 

246-39 ระบบริ ารจดัการนํ้านม ั  1717 

311-151 แ พพลิเคช่ันจัดการเครื่ งใ า ารปลา ตัโนมตัิด ย าดยุโน 1724 

475-567 ซ ฟตแ รบริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ นไลนผานโปรโตค ลเ ็มคิ ทีที 1732 

487-203 ระบบตยูา ัจฉริยะ  1740 

490-199 ระบบจัดการถังขยะรีไซเคิล ยางชาญฉลาด 1745 

492-202 ระบบจัดเก็บนํ้า าํ รับ ุปโภคบรโิภคชุมชน 1750 

559-282 ระบบประตู ัจฉริยะ 1755 

560-283 ระบบระบุบุคคลด ย ารเ ฟไ ด ี 1761 

585-308 ระบบซ ฟตแ ร ํา รับค บคุมก กนํ้า ัตโนมัติแบบ นไลน 1770 

611-326 ระบบ งประชุม 1776 

640-341 เครื่ งจํา นายเครื่ งดื่มกระป งชนิดแบบย ดเ รียญ 1781 

653-347 Mobile Application Control and Monitoring of Agriculture Vegetable Sufficiency 

through PCB Board 

1786 

698-388 ระบบค บคมุไฟฟาด ยเทคโนโลย ีIoT 1791 

878-556 ระบบระบุตําแ นงรถในลานจ ดด ยเทคโนโลยี RFID 1796 

880-561 ระบบเฝาระ ังระดบันํ้าข งแ ลงนํ้าในชุมชนผานแ นดร ยดแ ปพลิเคชัน 1801 

889-580 ุปกรณ ัดค ามช้ืนและ ณุ ภมูิ กรณี ึก าตน ตร เบ รรี ่ 1807 

916-594 แบบจําล งระบบค บคุม ณุ ภูมแิละค ามช้ืนในฟารม ุกร 1812 

980-658 ระบบแทรคกิงรถไฟฟาแมโจ 1819 

1010-698 ระบบค บคมุ ุณ ภูมิภายในโรงเรื นแบบ ัตโนมตัิ ( Automatic Temperature 

Controlling Building ) 

1824 

1017-707 “Vc-Chat” แ ปพลิเคชันแชทบนแพลตฟ รมแ นดร ย โดยใช Firebase 1829 

1036-733 ระบบจัดการข มลูกิจกรรม/โครงการข งก งพัฒนานัก ึก า 1836 
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Abstract 

This  project  aims  to  develop  a  system  to  
evaluate  employees.  A  Case  Study  of    Siam
Denso  

Manufacturing Co., Ltd. By bringing the system
development cycle (SDLC). Including related
theory study. Users can run on a personal
computer. Performance Evaluation System A
Case Study of Siam Denso Manufacturing Co.,
Ltd.  has  developed  on  Excel  via  VBA
language.  Each  process  is  used  to  determine
the  conditions.  The administrators can pull
reports came out. To check the assessment and
accuracy.

From the results of the study showed that 
Performance Evaluation System A Case Study of 
Siam Denso Manufacturing Co., Ltd have been is
operated effectively and suitable to the working 
process. By such a system application. And solve
employee assessment effectively. And the results
obtained from the satisfaction of users of 

the system functions for various functions. In
overall very good. (xˉ =  4.7, SD = 0.16) To test the
ability to use it. In overall  very good. (xˉ = 4.55,
SD = 0.13)

Keyword :  Evaluate , Assessment

1.Prologue

SIAM DENSO located at Amata Nakorn 
Industrial Estate. (Phase 6) 700/618 Moo 4
Bangna-Trad Road  

Km. 57  Bankao sub-distrcit Pantong district
Chonburi    20160 Phone +66(0) 3821 0100, Fax
+66(0) 3821 0116, +66 (0) 3821 0119

The main problem that we've found is 
that. Siam Denso Manufacturing Manufacturing
Co., Ltd. is evaluate system for all employees via
the paper. There are many conditions in employee
evaluate system. The check was with difficulty. It
takes a long time, and there are easy errors. When
a problem occurs each time. Need to send a
document to evaluate supervisors each 
responsible for assessment again. Which lasted
and waste a lot of time.

Therefore, the developer has made to 
the development of a Performance Evaluate 
System up.  By using Microsoft Excel 2010 via
VBA language. The reason of why have to use
Microsoft Excel is company very strict about 
copyright And the company does not have its 
own IT Department. There is no program that will
be used in the development. So the developer
have to use Excel to development a program. And
using VBA language to coding a program.
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2. The relevant theory and research

.                 Today the assement is a nesscessary and
vital in operation, both in Goverment and the 
private sector.

Significant agencies can use the 
assesment results. To develop policy
development or planning. In the current
assessment covers in many styles together in a 
holistic assessment of the organization. Or it may
evaluate specific aspects, such as project 
evaluation, performance evaluation of personel, 
etc. Currently, both the Goverment and private
sector  bureaucracy,  so  use  the  "Evaluation"  is
a  mechanism  in  th e  development  of  the  
organization. Including the theory in the
evaluation. Has been developed according to the
state change of the world all the time.

Assessment staff of SIAM DENSO 
Manufacturing Co. Ltd.   Employees will need to
complete the assessment by the a manger of each 
department. which is divided into 17 departments.   
The first stage of the assessment staff. It starts
from the HR have to transfer a MBO 
(management by Objective) to the manager of
each department, all 17 departments.  In order to
design the header to assess each employee for 
each position. Then it will give the System
Development agencies perform all 
validationWhen all of the validation is complete 
it goes into employee evaluation phase. By
System Development agencies will send the 
document to Excel files and all 17 departments. 
To assess the staff , and then the evaluation is 
completed, the employee System Development 
Agency will pull all the reports to inform the 
Board of Directors And check authenticity The 
inspection Bell curve If there are errors or 
incorrect quota is met. Will have to send a file
back, to evaluatate again and when finished it 
will issue grades, and grades to tell all employees 
know (SIAM den Sou manufacturing co., Ltd.)

Theoretical analysis and system design 

1. Data Flow Diagram “DFD” refers to a diagram
that illustrates the flow direction of the 
information contained in the system and the 
operations that occur in the system by the data in 
the diagram indicates the place where the data 
comes from nowhere to where what happens to 
store data, the data in the flow plan will provide 
a system of Overall picture.

2. Flow Chart is a diagram showing the phase
sequence is a tool that is used to plan the first step 
for many years using various symbols in order to 
map to concepts in programming is a popular 
method because it makes the picture in the 
program much easier than using text.

Tools used in the development of the system 

A Computer 

- CPU Intel® Xeon® CPU E5-2670 0 @
2.60GHz (2CPUs), 2.6GHz

- Memory 2048MB Ram

- Display VMware SVGA3D

The language used in the development a 
programs.

VBA stands for Visual Basic for 
Applications. The tool is available in Microsoft
Office Users can write programs to  control  the 
operation  of  Microsoft  Office  required.  In
addition,  users can  also  create  additional 
programs on Microsoft Excel, Word and 
PowerPoint by Microsoft Excel highlight of 
Analytics data to make complex calculations in 
Excel VBA programming can pull various tools 
that are available in Excel used to work at all, 
such as the function of various statistical 
functions, instant financial functions or 
mathematical functions makes it possible to 
create or develop programs on Excel quickly and 
easily can make programming easier.
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The Database management system.

Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 
program is a program within the Microsoft Office 
programs MS Excel series is renowned for the 
calculation about numbers and various 
accounting programs use a table (rows) 
horizontally and vertically (columns) is the main. 
In this manner, the program which we call that a 
Spread Sheet. Some people use MS Excel for
printing schedule. Print a list of things that are
included or numbers, or a simple calculation. 
Some people use this program To analyze the 
questionnaire and the statistical averaging, etc.

In addition, Excel has the ability to use as a 
database store, which shows in the style sheet can 
also be a tool in programming using the language 
command batch programming with VBA.

Programs used in the design and 
documentation.

1. Microsoft Word 2010 program for the
preparation of various documents. From simple to
document many other can add text formatting, 
layout, including images WordArt and to have 
the flexibility to use higher and also have the 
ability to adjust. Make paper freely, but users can
customize them.

2. Microsoft PowerPoint 2010 is a program that is
used for  various presentations, which has high 
flexibility can make a slide in a presentation . 
There are themes that are designed to or will 
custom design it. You can put the colorful
Animation and the beauty in the presentation as 
well. Insert pictures into a presentation and have
the freedom to present that image or text which 
should be after. Is convenient and easy to use for
both experts and people who are beginner.

3. Microsoft Visio 2010 is a program that helps in
making a difference program structuring and 
easier, whether it is Data Flow Diagram or the 

Diagram Context including E-R Diagram, and
also includes the ability to create and design the 
structure much more. Be easy to use. There are
tools and facilities come with the screen for 
comfortable eye easier to understand.

4. Microsoft Project 2010 is a program that has
been  developed  with the aim to assist in project 
management which is its ability to plan 
(Schedule), and the ability to calculate the costs
(Cost), as well as to track the work done already. 
The importance of project management course is 
to plan multiple tasks which make up the project 
are defined within a period of. The calculation of
working time together out to the other one.

5.Microsoft Excel 2010 is a program that is used
to store data in the form of sheets. And
programming 

The program can develop a program using a VBA 
langauge through.

3. The method of operation

Procedure 

1.System Identification and Selection is a step,
we have to find and select the desired project 
development.

And have made the development of Performance 
Evaluation Case Study Siam Denso 
Manufacturing Co., Ltd.

2.System Initiation and Planning process of
starting the project, we have planned the project 
for the period of time specified in the project. 
Study the feasibility of the project. Subject to
approval of the project, the computer system 
(BCS490) modify the recommendations of the
Committee with developing the plan to the extent 
approved by the Board.

3.System Analysis process, analyze the problems
of legacy systems in order to know if the original 
is 

nothing wrong with it. To be faulty then the
system.And the requirements of the new
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system.By studying the behavior of the original
system and the needs of users.

4.approved the procedures as the Committee
approved the project and determine the extent to 
which a system is developed, it will have the 
scope consists of what people are doing to make 
a complete development system at all.

5.System Implementation process developed
based on the analysis of the original work has to 
meet the needs of users and an experiment to 
determine the failure of the program to make it 
work within the scope and requirements of the 
user. is accurate, complete the following steps.

5.1 system design process of the information
system analysis system developed by the original 
programming  from  Microsoft Excel 2010  and  
database also use Excel. The Program use a
database as Microsoft Excel's sheet. so it's don't
have much relationship same as other program.  
According  to  the  context diagram (Context
Diagram), data flow diagram (Data Flow
Diagram) relationship

5.2 Test system ,test system development To test
the program that can work as defined or not and 

check for errors of the program developed by the 
expert assessment from the assessment of the 
used in the performance of Po - Service  program.

5.3 Installation  procedure for installing  the
system to check for errors in the application of 
the system to work as it was new or not.

5.4  Documenting the process of documenting the
program developed. To Bring them to improve or
develop Or those interested in the study of such a 
system world lead to the development of related.

systems. This can help to check and know how to
work the system.

6.System Maintenance phase of the newly
developed system enhancements that have been 
made to the work of the educational system that 
there was an error or incomplete work which will 
make the program work does not meet the needs 
of users from the Internet residential assessment 
has to evaluate and improve the system to more 
efficiently plan.

Context Diagram 

Figure 1 Context Diagram
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The  Context Diagram show step  in  the 
scheme  employee  evaluation  system.  A  case
study  of  Siam  Denso 

Manufacturing Co., Ltd. Designed to provide an
overview of the system, who are associated with 
the system.

1.Supervisor, Manager or assessor. Which is
responsible for evaluating his staff in his 
department by logging in through the program.

2.HR  employee  or  officer  in  System
Development  Is  responsible  for  adding 
information,  the 

Department, province, position, employee, and 
licenses.

3.A President or senior management that can pull
in information system reports to summarize 
results.

Data Flow Diagram 

Data flow diagram is a diagram showing the flow 
of data between processes for detailed procedures 
of evaluation system employs case studies Siam 
Denso Manufacturing Co., Ltd. with a navigation
context diagram is depicted. the work of the
expansion. The file shows the details of the work
hierarchy. By demonstrating the steps below.

Figure 2 Data Flow Diagram
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The process 1.0 management basic information. 
A basic information management including 
staff's name ,  employee's  code,  positions, 
grade,  staffs  retrospective  details  warning 
letter  of  employees  etc.  The  insert

information is the administrator. The Database
has only two database 1.) main database that not
relate any other database 2.) Login Details that
contain a username and password of manager or 
admin.

2.0 process the employee evaluation By this
stage, only the head of each department. After
login, and then, in the period of the assessment 
must be made to assess the employees in their 
departments. The system will facilitate employee
name search through the code and help to make 
the assertion, the highest accuracy.

3.0 The analysis and reporting. The executive
summary of the report is to draw employees. To
determine the assessment. The bell curve is that
the quota of the company or not. 

Flowchart 

Flowchart show how a program work. 

Picture 3 Flowchart 
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Figure 4 Main Screen

Figure 5 Main Menu

Figure 6 Evaluate Screen

4.The Operating Result

The Results of the operating include 

1. Main Screen
2. Main Menu
3. Evaluate Screen
4. Report Screen
5. Admin Main Menu
6. Admin Report Screen
7. Check the login screen and list of sheets
8. Login Details

1.Main Screen

The screen shows how to enable the 
Macro before using the program in the next 
stages. If this Macro is not opening. The program
will not be able to work is there a way to open the 
way to Excel in multiple version .

2. Main Menu

A page will display the details of the 
assessment and with the options into sections 

.

3.Evaluate Screen

Screen   assessment   of   the   general  
staff.   The employee  code  into  the  box  on  the
top  right,  then  click 

'Search' will display a list of employees from the 
database appear in the box provided. Assess and
then press 'Save', the system will check the 
validity criteria given system. And to evaluate
the recorded data.           

4.Report Screen

Display the report  for  users by selecting 
the desired   position,   press   the   system 
retrieves   its   data reporting.  Selected  foreign
performances,  along  with  a graph, see to check 
the accuracy of sequence points and can return to 
the main page by pressing the ' Back ' button.

Figure 7 Report Screen
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Figure 8 Admin Main Menu

Figure 9 Admin Report Screen

Figure 10 Loing List Sheets

Figure 11 Login Details

5. Admin Main Menu

The main menu  of the  admin  screen.  
Database management tasks, and retrieve user 
rights assignment report to summarize the results.

6. Admin Report Screen

The report draws the Admin screen to 
different users generally at Admin  can retrieve at 
any position  and every department.

7. Check the login screen and list of sheets.

The screen to verify the Login sequence. 
And who are active at the moment, they are all 
displayed Sheet screen names as well.

8.Login Details

In  determining  the  fares  section  to 
access your Login in the individual sections can 
be assigned a login  Password,  Usernamne  and 
assign  access permissions, individual users 

8

       ( )  



Project assessment summary 

From the experts and users of the 
system. A trial evaluation system employs case
studies Siam Denso Manufacturing Co., Ltd. 
Then evaluated the project concluded testing 
Functional Test is an assessment process of the 
system average of 4.63 standard deviation is 0.38,
which results in this area can be considered a 
performance is in. very good Storage Basics The
average is 4.60 standard deviation is 0.39, which
results in an assessment can be considered a 
performance in a very good level. Evaluating
employee average is 4.73 standard deviation is
0.32, which results in an assessment can be
considered a performance in a very good level. 
Analysis and reporting The average is 4.80
standard deviation is 0.45, which results in the
evaluation considered the performance was very 
satisfactory. Usability Test is the evaluation and
testing of the overall system. The average value
of the right to arrange the screen is a 4.20 standard
deviation of 0.45 was good. The appropriateness
of the size and font color is 

4.20 standard deviation is 0.45 at a good level. 
Macros are easy to open 4.20 standard deviation
is 0.55, which was good. Ease of access to the
system is the standard deviation is 4.20. 0.45 was
good Quick to use the 4.40 standard deviation is
0.89, which was good. The completeness of the
assessment staff stood at 4.80 standard deviation
is 0.45, which is very good. The comprehensive
monitoring conditions at the 4.80 standard
deviation is 0.45 in a very good level. The reports
are easy to 4.60 standard deviation is 0.55, which
is very good. Flexibility in reporting is 4.80
standard deviation is 0.45 in a very good level. 
The accuracy of the bell curve is 4.80 standard
deviation is 0.45 in a very good level. The
completeness of the report is the standard 
deviation of 4.80 to 0.13 is very good. The overall
average score was 4.55, the standard deviation is
0.13, which is very good.

5. Summary of project operation.

From the study about Evaluate System of Siam 
Denso Manufacturing Co., Ltd. and Siam Kyosan
Denso 

Co., Ltd. There are steps in the evaluation by
making it into the paper, and check the individual 
directly, because the rules of the company, then 
there are several criteria that are used to evaluate 
audit via a computer, which is not. It’s take a lot
of time and waste a lot of time. There is also a
high incidence of errors, both from inspectors 
and from the assessors. The author expects that
the assessment of employees. Be able to reduce
the time and increase the accuracy of the work. 
So the developer starting to develop a programs. 
By switching from paper. Only the use of paper
to form an assessment or MBO (Management by
Objective).   By the officials in the preparation of
the database administrator. After that, the user
login for evaluating conditions are checked by th 
e accuracy, To reduce possible errors and can 
also retrieve reports summarizing results come 
out easily.

Therefore, it helps to reduce the duration of the 
operation. Increase comfort and improve
accuracy, employee evaluation.

From the employee evaluation system has been 
made up, it also contains restrictions on use, 
mechanism as follows:

1.Most employees don't have an understanding
and knowledge of computer enough.

2.Are there any organized program in quite a lot
of access.

3.Development programs from more than a
thousand lines, the VBA Code. Make the
corrections must be administrator or through 
specialist only.

Only one main problem found is the lack of 
enough computer knowledge. You can use the
method editor by opening a short training courses 
in order to be able to use and understand the 
process of the program.
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Website Development & Recruitment 
Superfast Technology (Thailand) Co., Ltd. 

ABSTRACT 
The objective of this project was to 

develop the Website Development & Recruitment 
Superfast Technology (Thailand) Co., Ltd. The system 
utilized System Development Life Cycle ( SDLC)

which includes ducation theories. The website utilized 
PHP, HTML, SQL and JavaScript languages as a web 
programing, and also uses MySQL as a database 
management system. Each part of the program 
developed and supported the process and functions of 
Online System Recruitment adequately.  The product 
owner can also view the reports and utilize them to aid 
decision making. 
1.Prologue

Superfast Technology (Thailand) Co., Ltd. 
located at 43/4 Moo 4, Tambon Nong Khang Khok
Amphur Muang , Chonburi 20000 phone: + 66 (0) 
3879-8587-8, + 66 (0) 8342-3879-3, fax: + 66 (0) 3879-

8664-5. 
 Because there are not enough employees. 
Recruitment process of the company. Applicants are 
required to contact the company to receive available 
positions, and the company will provide the applicant 
to write job application documents. Notification of 
welfare and do interviews, head of the Department, it 
is the interviewer and keep score. After that, the 
company will provide the results to the job applicant 
was informed of the date, time, work. 
 The company, which will often 
encounter the problem that happens is not to receive a 
phone call from the candidate a chance to spoil a 
good employee. 

 Electronics job application system to 
apply for a job through the electronic media, whether 
it is Internet and computer network system which is 
extremely popular nowadays because they can assist 
in many ways, such as running can see details of the 
jobs available 24 hours a day, can fill in the details of 

applying for a job via computer or mobile phone. This 
can reduce the problems that occur. 
 From such problems and thus, have made 
the concept to bring information technology into the 
development of a system of data storage. To fill in the 
details of your job interview scoring. Check the status 
of job interview in order to facilitate reporting in the 
decision of the owner of the company and increase 
the channels of recruitment by the recruitment system 
through the Internet, which will make the business 
grow, and has provided human resources and job 
applicants make the company's operations, 
performance, and accuracy even more. 
2. Literature and related theories

Relatedresearch 
Management Branch Sripatum University 

Chonburi Campus, Applicant information storage 
system, which is a system that developed from an 
Adobe Dreamweaver CS4 , PHP and Apache program 
storage, more and more systems are easy to find from 
the survey and interviews.  To know what is in the 
range between the most satisfaction because it takes 
time to find less and less work, and each birthday more 
agility (Lalivun Nernchai, 2555) 

Related Theory 
The job means the employer receive many

job applications in the desired position.  In this case, 
your application will be as important in creating a 
variable interest, employer call your job interview. The 
application should specify the brief details about 
yourself and personal history, including why you think 
is appropriate for applying for jobs.  Try to present the 
highlights of their own, the most interesting.  You can 
deploy your capabilities and qualifications for the job? 
Try saying watch yourself when appropriate.  It is 
important to have accurate. 

There are certain criteria that can be used to 
write an application letter Start by writing the name 
and address of the upper left hand corner.  Then, write 
the name and address of employer who applied below 

       ( )  
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later. Place and date should be written on the right side 
of the page. The final line to locate the employer. 

Theoretical analysis and system design 
1. Data Flow Diagram “DFD” refers to a

diagram that illustrates the flow direction of the 
information contained in the system and the operations 
that occur in the system by the data in the diagram 
indicates the place where the data comes from 
nowhere to where what happens to store data, the data 
in the phapkrasae plan will provide a system of Overall 
picture. 

2. Entity Relationship Diagram means the
diagrams are used as a tool for simulation data, which 
will include the collection of data related to the same 
topic (Entity) and the relationships between the data 
that occurs in the system. 

3. Designing a database table to a group of
data that are collected together with the system 
schemas as a category and have a relationship with 
other related series, such as a customer's information 
will be related to product information and sales 
representatives, etc., called "a relational database”. 

4. Flow Chart is a diagram showing the phase
sequence is a tool that is used to plan the first step for 
many years using various symbols in order to map to 
concepts in programming is a popular method because 
it makes the picture in the program much easier than 
using text. 

Tools used in the development of the 
system 

1. ACER aspire 4741G notebook computer.

2. EPSON Inkjet Printer labels
3. Flash Drive Kingston 8GB
4. paper A4 2 ream
5. EPSON brand ink 2 Cartridge
The language used in the development. 
1.Personal Home Page(PHP) is a computer

language in the server site. PHP is used for site 
preparation and displays them in the form of HTML. 
It is upon the command of the English language, 
Java, and Perl, and PHP is easy to learn. The aim of 
this language is a web site developer can write a 
response quickly. 

2.Structured Query Language(SQL) The
language used inquiries or language information 
structure manament. The development of computer 
languages and supports many database applications 
for easy data management. Such as MySQL, MsSQL, 
PostgreSQL and MS Access etc. for the database is 
MySQL is a popular Open Source software that 
works on both Linux and Windows. 

3.Hyper Text Makeup Language(HTML) 
is the language that used to write web pages, which is 
based on the webpage. Whether we are going to see 
Source Code in any webpage. Source Code you can 
see is the HTML language 

4.JavaScript is a one type of
the  Programming Language called “Script” This is 
how it works in the form of interpretation and 
implementation one by one command(interpret). 
Formerly LiveScript this language developed by 
Netscape. The purpose is to allow web pages to 
display contents. That changes according to different 
conditions or environment. Or to interact with the 
audience more. Because HTML is the first suitable 
for documents containing the static content of the 
course. Not has much gimmicks. 

Data Management System 
1.MySQL is a one of the most poppular 

open source database. SQL (Structures Query 
Language) has more efficiently ability to manage the 
database. MySQL are both available in both free and 
paid. 

2.PHP MyAdmin is a program that use to
manage database such as add data , delete , edit and 
query data. 

Programs used in the design and 
documentation. 

1.Adobe Dreamweaver CS5 Is a program
that is used in Web site development, the program 
has a tool that can handle various formats in the 
operation of the Web site, such as site management, 
decoration, design, screen, Web site programming, 
Web site, etc., which help to facilitate the 
development of the system very seriously. 

2.AppServ 2.5.10
The database is popular today because it is 

open source program is at no cost. The ability for 
users to develop a system to collect the free AppServ 
4 programs: the Apache HTTP Sever, PHP, MySQL 
and phpMyAdmin uses a database to the Web site. 

3.Microsoft Word 2010  Cool for 
documentation of the system, such as documents, 
Chapters 1-5 can set the font, font size and line 
spacing and margins to meet the needs of users. 

4.Microsoft Visio 2010 Program to help in 
the design stage of the system development work, 
such as Context Diagram, Data Flow Diagram, ER 
Diagram, etc. 
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5.Microsoft Project 2010 The program used 
for creating Gantt Chart to determine the range of 
time in planning, developing a system that put 
Microsoft Project 2010 that will determine how long 
it will take to complete the development of a system 
that has been developed. 

6.The program can create and edit images
in developing programs and documents such as 
editing images in the slap the website. Configuration 
figure used in documents, etc. Which will help the 
system is beautiful and more interesting. 

3. The method of operation
Procedure 
1. Research data. First to the development of

the system would have to research the source of data 
for a wide range of information, and not duplicate 
work done with other people. 

2. Education and collecting data. When I
researched Here it is necessary to study it seriously. 
Along with collecting data to be used in the project. 

3. System analysis is the analysis of the
original system Superfast Technology (Thailand) Co., 
Ltd. that there is a process to work? 

 3.1 Problem analysis, when informed of 
the original system of the Superfast Technology 
(Thailand) Co., Ltd. to analyze the problems of the old 
system. 

3.2 Solutions when analyzing the problem. 
To find ways to solve the problems that how to solve 
the problems of the old system. 

4. Design the website to improve the
website's original Superfast Technology (Thailand)
Co., Ltd. which made a new website design. 

5. System Design The problems encountered
in the process of analysis. The maneuver was 
designed to reduce errors that can occur as follows:  

- A quick, convenient and safe storage  
- Add Resume correctly clear  
- Employees can review them easily. 
 5.1 Database design is the design of the 

database for easy system development.  
 5.2 Screen design is to design the screen 

for. To satisfy and meet the requirement for the owner 
and the application.  

6. Development system. When the design is
already was developed using AppServ is a program 
created a database and use the program Dreamweaver 
CS5.5 in website development. 

7. Test the system. When developing the
system, it is necessary to test the system to find 
programs that crash bug?, and then complete the 
revised. 

8. Install the system. Steps to install systems
to detect errors in the migration program that can 
work on the new system's original or not. 

9. Preparation of the document. When the
program has completed the last step is the preparation 
of documents, the book format. 

10. The maintenance of the system. When the
owners of the system, and then use the find errors or 
want to modify the format of the Web site developer, 
informed, revised as needed. 

Context Diagram 
1. Owner is the authority in the decision

process, such as the selection of the volunteer work. 
And will be the implementation in the form of a 
report. 

2. Applicant was the general public can
visit the website. And can fill out the application for 
the job. When applying, and applicants need to 
provide a history of the resume to the company. 

3. Employee who is responsible for the
care of the job of job applicants. Edit data or improve 
the site to be interesting and up-to-date. 

การพฒันาเว็บไซตแ์ละระบบสมัครงาน 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กรณีศึกษา
บริษทั ซุปเปอร์ฟาสท์ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จาํกัด

E
พนักงาน

ขอ้มูลจงัหวดั

ขอ้มูลพนักงาน

ขอ้มูลแผนก
ขอ้มูลตาํแหน่ง

กิจกรรม
ข่าวสาร
ตงักระทู้

ตอบกระทู้

O
เจา้ของกิจการ

รายงานผูผ้า่นการสมคัรงาน
รายงานผูผ้า่นการทดสอบ
รายงานผูผ้า่นการสัมภาษณ์

A
ผูส้มคัรงาน

ประวตัิส่วนตวั

รายละเอียดการนัดการสัมภาษณ์
รายละเอียดการนัดทดสอบ
รายละเอียดผลการสมคัรงาน

รายงานผูส้มคัรงาน

สถานะการสมคัรงาน
ขอ้มูลการติดต่อ

ขอ้มูลผลการสมคัรงาน

ขอ้มูลการสมคัรงาน
รายงานประวตัิพนักงาน

ขอ้มูลหลกั
ขอ้มูลเกียวกบับริษทั
ขอ้มูลการผลิต

ขอ้มูลการสร้างและซ่อมแม่พิมพ์
ขอ้มูลโกดงัสินค้า
ขอ้มูลฝ่ายบุคคล
ขอ้มูลลูกคา้ปัจจุบัน

ขอ้มูลอาํเภอ
ขอ้มูลตาํบล

ตาํแหน่งงานว่าง

ขอ้มูลการสมคัร
ขอ้มูลการนัดสัมภาษณ์
ขอ้มูลการนัดทดสอบ
รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์
รายละเอียดการนัดทดสอบ

Data Flow Diagram 
1.0 Process Management Basics Staff will 

store information such as location data, employee 
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information department. Contact information Activity 
data Press releases, articles and more vacancies. Sign 
Company Etc.  

2.0 The Site Management Staff will collect 
information such as the main page. Company 
Information Information page building and repairing 
molds. Information Warehouse Data Manager Pages 
Information page of the article, contact information 
and job vacancies. Sign Company Etc.  

3.0 The recruitment process so that 
applicants can fill out a job application to the 
company. By filling out the form that has made 

4.0. The process of analyzing and reporting 
Employees can be summarized in a report, the 

reporting employee. Report list of candidates A report 
of the interview The report lists the test. The report 
lists the job. To offer to the owner of the business 
further. 

4.Operating results
Website Development & 

Recruitment Superfast Technology (Thailand) Co., 
Ltd. is a display screen system development. As 
follows:  

 The screen shows the menu system after 
working the shop contains.  Various basic information 

Web page editing employee information.  Location 
information Department Info Information job 
opportunities Check the job data, reports, information 
activities. News information. 

 
 The page editing screen for employees or 

Web site owners that would like to change or update 
the Web site. The data is saved to the content displayed 
on the Web site. 

 
 Adds the position to recruit applicants 

can find jobs.  

 
Job applicants can fill out the job application 

information, such as resume employment history 
education capabilities. 

 
Used to check the resume. The completed 

application and status. 

1.0
จัดการขอ้ม ูลพืนฐาน

3.0
การสมัครงาน

4.0
วิเคราะห ์และออกรายงาน

พนักงาน

ข้อมูลจงัห วัด

ข้อมูลพ นกังาน

ข้อมูลแผ นก
ข้อมูลตาํแหน่ง

กิจกรรม

ข่าวสาร

ตังกระทู้

ตอบกระทู้

ตาํแหน่งงานว่าง

รายละเอียดจังหวดั
ข้อมูลจงัหวัด

รายละเอียดแผนก

รายละเอียดตําแหน่ง
ข้อมูลตาํแหน่ง
ประวติัพ นกังาน

รายละเอียดกิจกรรม
ข้อมูลกิจกรรม

รายละเอียดข่าวสาร
ข้อมูลข ่าวสาร
รายละเอียดตงักระทู้

ข้อ มูลตอบกระทู ้

ผูส้มัครงาน

ประวติัส่วนตัว

รายงานประวติัพนกังาน
รายงานรายชือผ ู้สมคัรงาน
รายงานรายชือ ผู้ทผ่ีานการสัมภาษณ์
รายงานรายชือ ผู้ทผ่ีานการทดสอบ

ข้อมูลประวตั ิพนักงาน

ข้อมูลรายช ือผูส้ม ัครงาน

ข้อมูลรายช ือผูที้ผ่านการทดสอบ
ข้อมูลรายช ือผูที้ผ่านการสมัภาษณ์

รายละเอียดตอบกระทู้
ข้อมูลต งักระทู ้

ข้อ มูลจงัหวัด

ข้อมูลรายช ือผูที้ผ่านการสมคัรงาน

D1: จังหวดั

D5: ตาํแหน่ง

D4: แผนก

D6: พนักงาน

D7: กิจกรรม

D8: ข่าวสาร

D9: ตังกระทู้

D10: ตอบกระทู้

D21: ประวติัผ ู้สมคัรงาน

D1: จังหวดั

D6: พนัก งาน

ข้อมูลก ารติดต่อ

D11: ตาํแหน่งงานว่าง
รายละเอียดต ําแหน่งงานว่าง
ข้อมูลตาํแหน่งงานว่าง

D12: ข้อมูลก ารติดต่อ
รายละเอียดข้อม ูลการต ิดต่อ

D4: แผนก
D5: ตาํแหน่ง

ข้อมูลแผ นก
ข้อมูลตาํแหน่ง

D11: ตาํแหน่งงานว่าง
ข้อมูลต าํแหน่งงานว่าง
ประวติัผ ู้สมคัรงาน

ข้อมูลผ ู้สมคัรงาน
ข้อมูลก ารนดัสัมภาษณ์

รายละเอียดก ารนัดสัมภาษณ์

รายละเอียดการนัดทดสอบ

ข้อมูลก ารนดัทดสอบ

D22: สัมภาษณ์

D23: ทดสอบ

D24: ผลก ารสมัครงาน

รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์

รายละเอียดการทดสอบ

รายละเอียดผ ลการสมัครงาน

ข้อมูลก ารนดัสัมภาษณ์

ข้อมูลการนดัทดสอบ

ข้อมูลผ ลการสมคัรงาน

รายละเอียดผลการสมัครงาน

รายงานรายชือ ผู้ทผ่ีานการสมคัรงาน

D21: ประวติัผ ู้สมคัรงาน
D22: สัมภาษณ์

D23: ทดสอบ

D24: ผลก ารสมัครงาน

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

ข้อมูลก ารติดต่อ

2.0
การจัดการเวบ็ไซต์

ข้อมูลหนา้หลัก

ข้อมูลเกียวก ับบริษัท
ข้อมูลการผลิต

ข้อมูลก ารสร้างแ ละซ่อ มแม่พิมพ์
ข้อมูลโกดงัสินคา้
ข้อมูลฝ่ ายบุคคล
ข้อมูลล ูกคา้ปัจจุบนั

รายละเอียดห น้าหลกั
ข้อมูลหนา้หลัก
รายละเอียดเ กียวกบับริษทั

รายละเอียดก ารสร้างและซ่อ มแม่พิมพ ์
ข้อมูลก ารสร้างแ ละซ่อมแม ่พิมพ์
รายละเอียดโกด ังสินค้า
ข้อมูลโกดงัสินคา้
รายละเอียดฝ่ ายบุคคล

ข้อมูลล ูกคา้ปัจจุบนั
รายละเอียดลูกค้าปัจจุบัน

ข้อมูลเ กียวก ับบริษัท

ข้อมูลฝ่ายบุคคล

D14: หน้าหลกั

D17: การสร้างและซ่อม
แม่พิมพ ์

D15: เก ียวกับบริษทั

D18: โกดังสินค ้า

D19: ฝ่ายบุคคล

D20: ลูกค้าปัจจุบัน

พนักงาน

ข้อมูลแผ นก

ข้อมูลพนกังาน

D13: สถานะการสมัครงาน

สถานะการสมัครงาน

รายละเอียดสถานะการสมัครงาน
ข้อมูลสถานะการสมคัรงาน

ข้อมูลผ ู้สมคัรงาน

D2: อาํเภอ
รายละเอียดอ ําเภอ
ข้อมูลอ าํเภอ

D3: ตาํบล
รายละเอียดตําบล
ข้อมูลตาํบล

ข้อมูลอ าํเภอ
ข้อมูลตาํบล

D2: อาํเภอ
D3: ตาํบล

รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์
รายละเอียดก ารนัดทดสอบ

D16: การผลิต
รายละเอียดก ารผลิต
ข้อมูลการผลิต

ข้อมูลผ ู้สมคัรงาน
ข้อมูลผ ลการสมคัรงาน

ข้อมูลอาํเภอ
ข้อมูลต าํบล
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Used to verify that the applicant has 
completed a history and an employee or owner. Can or 
not interview appointment.  

 The applicant's job history displays the 
Department and position.  Select the interviewer and 
interview subject  

 
Show the list of candidates to interview. By 

The candidates Interview And auditors Employees can 
click on the name of the candidate to give the interview.  

 The interviews And a vote by interviewing 
employees can choose. Pass or not pass the interview 

 
Show a history of job applicants 

Department of Statistics and the time, place and 
subject to testing.  

 
Show the list of candidates for the test. 

Viewing by appointment in time, applicants and 
examiners.  Employees can click on the name of the 
candidate to test scores.  

 
 Show test data and the test scores are 

down by employees can choose whether or not to pass 
the test. 

Display the data of the applicant, 
Department, location, and staff can select a date to the 
applicant.  
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 Show the list of candidates for the 

appointment start. The day began with the candidates and 
examiners. 

Project assessment summary 
From that, professionals and users of the 

system.  The trial has been Website Development & 
Recruitment Superfast Technology (Thailand) Co., Ltd.

and then be able to assess project results summary. The 
test system of Functional Test is to evaluate the 
process of the system.  Average value, standard 
deviation is at 0.39 4.12, which results in the evaluation 
system in this aspect can be considered effective to 
work in a good level.  The base of the storage system.

Average value, standard deviation is at 4 .0 6  0 .4 3 , 
which resulted in the assessment of the performance of 
the.  The Update Web site, the average stood at 4 .60 
standard deviation is at 0.55, which results in a system 
can be considered to evaluate the performance of the.

The job is at 3.80 average standard deviation is at 0.84, 
which results in a system can be considered to evaluate 
the performance of the.  Analysis and reporting 
Average value, standard deviation 0 .0 3  is at 4 .3 3 , 
which results in a system can be considered to evaluate 
the performance of the Usability Test System of test 
and evaluation is an overview of the system, which 
measures the average stood at 4.20 standard deviation 
is at 0.28 assessment system, which can be considered 
a performance is good. 

5. Conclusions and Recommendations
In to Website Development & Recruitment

Superfast Technology ( Thailand)  Co. , Ltd. Vendors 
have begun to study the information and steps to 
perform before the computer system in the 

development of the original system and identify 
problems that occur to be fixed in the development 
system.  
There are several stages in the development stage, so 
it can help job applicants make it easy to apply for a 
job, according to the Department, and monitoring, 
including data management and employees, the owner 
of a portion of the front of the restaurant and after the 
shop effectively. 
There is a working process and reduce costs, getting a 
job in the fast more. Applicants can track job openings.
Although the each provinces and when owners want to 
know various information can browse the information 
or reports quickly. Make the operation more efficient. 
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with various obstacles,problems and need to get help 
and advice from many people. where everyone 
provide assitance as well. The author would like to 
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Abstract—The human resource information system was 
developed with the aim of assisting Thai SMEs to increase their 
working performance and reduce the costs to their business. The 
human resource information system for SMEs on cloud system 
using framework technology consists of 10 Modules ie, 
Organizational information management, Staff personal 
information management, Staff quotas management, Working 
time configuration and management, Leave processing and 
Personal Income Tax and social security report management. 

Open source software such as PHP language, Linux server 
and CodeIgniter Framework were adopted. This system was 
developed using CodeIgniter framework to assist and aid the 
programming team by reducing development times and cost. Due 
to limited time scales and dynamic requirement changes the Agile 
methodology was also adopted. And due to costly maintenance 
the cloud system was adopted and cloud also creates mobility in 
working systems. 

The evaluation results from the 10 SMEs owners were on 
average 4.51 and the standard deviation was 0.75. The result 
indicated that user’ satisfaction was considered to be adequate. 
The information from this system will assist the management 
team in establishing the organizational mission and setting goals 
and objectives in motion. 

Keywords-component; HRIS, human resource management, 
human resource information system, SMEs, cloud, framework, 
CodeIgniter, Agile, Scrum 

I.  INTRODUCTION 

In 2014 there were 2.7 million SMEs in Thailand 
comprising 97.6% of total enterprises. [1] Consequently, the 
performance of the SMEs sector is closely associated with the 
performance of the nation.  

A factor affecting the business success of SMEs and will, 
therefore help to reduce the risk of failure and increase the 
chances of success involving information technology. 
Technology can be used to automate various tasks at work, this 
automation will increase efficiency and will also increase 
production at work. Employees can work from anywhere at any 
time, this mobility helps employees stay in control of their 
jobs. 

Disadvantages of technology ie, technology is expensive to 
buy and maintain. Many small businesses cannot afford the 
cost of hiring a full-time technical person, so they resort to 
monthly tech contractors who charge them for work done. If 
business technology tools like computers are not well 
maintained, their performance will decrease and the process of 
buying new computers or other business technology can be 
even more expensive.[2] 

Due to these problems the department of industrial 
promotion region 9 hold this project cooperative with team 
developer to support manufacturing and service SMEs in 9 
provinces in the east of Thailand, These consist of Chonburi, 
Chachoengsao, Rayong, Chantaburi, PrachineBuri, 
NakhonNayok, Sara Buri, Sa Keaw and Trad, in using 
technology to increase their working performance and reducing 
costs in their business. 

Due to a limited budget, limited time for development and 
the rapid requirements from users, the development team 
decided to reuse our old human resource information system 
coding. 

Human Resource Information System: HRIS can change 
the way human resource managers’ work. The new process 
saves time and makes the work of the human resource 
managers easier. HRIS can also be used to track the 
performance and productivity of each employee at work. Once 
employees are aware that they are being monitored, their 
productivity will increase.[3][4] 

Using existing framework for HRIS can greatly reduce 
development costs and time and framework will provide 
reusable solutions to very difficult problems. For the project we 
chose CodeIgniter, a small size PHP framework because of its 
easy configuration and flexibility of going into great depth of 
development to create HRIS web application. 

In the small and medium size business sector there is often 
a lack of time and financial resource to purchase, deploy and 
maintain an infrastructure (e.g. the software, server and 
storage). Using cloud computing, small businesses can access 
these resources and expand or shrink services as their business 
needs change. [5] 
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We also utilized Agile methodology to develop this system 
because the system needs to be delivered in short iterations, 
Agile development projects are easily able to adapt in 
accordance with focus on process adaptability and customers 
satisfaction by rapid delivery of working software product.[6] 

The rest of this paper is organized as follows: Section 2 
Literature Review. Section 3 Performance. Section 4 draws the 
conclusion and proposal for future research. 

II. LITERATURE REVIEW 

A. General and Specific Terms 
x SMEs involved in production and service, in 9 

provinces in the east of Thailand consist of Chonburi, 
Chachoengsao, Rayong, Chantaburi, PrachineBuri, 
Nakhon Nayok, Sara Buri, Sa Keaw and Trad 

x Human Resource Information System: HRIS is a 
web-based information system that utilizes effective 
management of the Human Resource (HR) functions 
and applications. 

x Cloud computing is a cloud storage provide by 
Software Park eastern Thailand 

x Framework is PHP MVC framework called 
CodeIgniter 

x PHP is a widely-used, open source scripting language 
is executed on the server and also is free to download 
and use. 

x MVC is model-view-controller (MVC) is the name of 
a methodology or design pattern for successfully and 
efficiently relating the user interface to underlying data 
models. 

B. Relate Work 
1) SMEs: On September 11, 2002, the Ministry of Industry 

introduced the definition of Thai small and medium-sized 
enterprise (SME). This definition is based on the number of 
salaried workers and capital available. An enterprise is 
categorized as an SME if it has less than 200 employees and 
fixed capital of less than 200 million baht, excluding land and 
buildings. SMEs in Thailand are classified in three sections: 
production, service, and trading. [1][7] 

TABLE I.  THE DEFINITION OF SME PROVIDED BY THE 
MINISTRY OF INDUSTRY, THAILAND  

Type 
Small Medium 

Employees Capital 
(million bath) 

Employees Capital 
(million bath) 

Production <= 50 < 50 50 - 200 > 50 - 200 

Wholesale <= 25 < 50 26 - 50 > 50 - 100 

Retail <= 15 < 50 16 - 30 > 30 - 60 

Service <= 50 < 50 51- 200 > 50 - 200 

 

2) Human Resource Information System(HRIS): is a 
concept which utilizes the development of Information 
Technology (IT) for effective management of the Human 
Resource (HR) functions and applications. HRIS acquires 
stores, manipulates, analyzes, retrieves, and distributes 
information about an organization’s human resources. [8] 

3) Cloud computing: Cloud computing is a method of 
computing that relies on sharing computing resources rather 
than having local servers or personal devices to handle 
applications. In cloud computing, the word cloud (also 
phrased as "the cloud") is used as a metaphor for "the 
Internet," so the phrase cloud computing means "a type of 
Internet-based computing," where different services — such as 
servers, storage and applications —are delivered to an 
organization's computers and devices through the Internet.[5] 

Cloud computing in the data center and for small business 

Cloud computing has started to obtain mass appeal in 
corporate data centers as it enables the data center to operate 
like the Internet through the process of  enabling computing 
resources to be accessed and shared as virtual resources in a 
secure and scalable manner. 

In the small and medium size business sector there is often 
a lack of time and financial resources to purchase, deploy and 
maintain an infrastructure (e.g. the software, server and 
storage). 

In cloud computing, small businesses can access these 
resources and expand or shrink services as business needs 
change. The common pay-as-you-go subscription model is 
designed to let small and medium size business  easily add or 
remove services and you typically will only pay for what you 
use.[9] 

4) Framework :In recent years, framework has become 
very popular as a provider of reusable solutions to very 
difficult problems. However, the number of frameworks for a 
given domain makes it difficult to select the most appropriate 
framework. Selecting the wrong framework or selecting a 
framework that has not yet matured can be disastrous for a 
project.  Coding in PHP or any other language can be time 
consuming, especially for common tasks. Using a framework 
is the best way to apply common tasks, like: Security ,Form 
validation ,Database configurations and Database queries 
(CRUD)[10] 

5) CodeIgniter: CodeIgniter is a web application 
framework that is open source to build dynamic PHP 
applications.[11] The main purpose is to assist the 
development of CodeIgniter developers to work on apps faster 
than writing all the code from scratch. CodeIgniter introduced 
on February 28, 2006 [10]. Characteristics of CodeIgniter are 
as follows: 1) It has the characteristics of being flexible and 
lightweight for ease in learning, modifying, and integrating 
Library and Helper. 2) Using the MVC pattern so that the 
structure of the generated code is more structured and has 
clear standards. 3) Produced very friendly URLs. In Code 
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Igniter minimized use $_GET and replaced with a URL.[12] 
The working of CodeIgniter is as shown in Figure 1.  

 

 
Figure 1.  Structure Work CodeIgniter  

6) Agile methodology: Agile development methodology 
provides opportunities to assess the direction of a project 
throughout the development lifecycle. This is achieved 
through regular cadences of work, known as sprints or 
iterations, at the end of which teams must present a potentially 
shippable product increment. By focusing on the repetition of 
abbreviated work cycles as well as the functional product they 
yield, agile methodology is described as “iterative” and 
“incremental”[13] as shown in Figure 2  

 

 

Figure 2.  The Agile System Development Life Cycle (SDLC)  

Agile project management methodologies include scrum, 
extreme programming (XP), and lean, among others. These 
methodologies all adhere to the Agile Manifesto and the 12 
Agile Principles, which focus on people, communications, the 
product, and flexibility. 

III. PEFORMANCE 
In this project we develop HRIS for SMEs using Agile 

methodology because the project needs to be delivered within 
three months, user requirements were change rapidly. Agile 
project management focuses on continuous improvement, 
scope flexibility, team input, and delivering essential quality 
products. We break the product into small incremental builds. 
These builds are provided in iterations. The first iteration lasts 
one week, the second and third iterations last approximately 
one month. Every iterations involves cross functional teams 
working simultaneously on various areas like planning, 
requirements analysis, design, coding, unit testing, and 
acceptance testing. 

A. System analysis and design  
The system analysis and design was processed by using use 

case diagram, activity diagram and entity relationship diagram, 
the 2 actors in this system are the Human Resource (HR) staff 
and the general employees. The first actor has the ability to 
access and modify all menus in the system while employees 
can only gain access to edit the staff personal information and 
manage leave document process as show in Figure 3. 

 

 
 
Figure 3.  HRIS for SMEs Use case diagram  

B. System Performance  
This HRIS for SMEs web application was developed by 

CodeIgniter framework because of its easy configuration, easy 
to learn, small size and capability to assist the developers to 
work on web application faster than writing all the codes from 
scratch. This system runs on cloud computing due to lack of IT 
human resources to maintain the system and utilizing cloud 
computing, small businesses can access these resources and 
expand or shrink services as their business needs change.  
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The details of the system are as follows: 

1) Organizational information management menu  
Users can store, modify or removed organizational 

information ie, company name, business registration number, 
company address, Taxpayer Identification Number and 
company logo as show in Figure 4. 

 

Figure 4.  Organizational information management page  

2) Basic information menu  
The menu to set basic information default to provide for all 

menus in the system.ie title, province, district , religion or 
income and expense lists as show in Figure 5. 

 

Figure 5.  Basic information page  

3) Organizational structure administration menu  
Users can manage the organizational structure by adding 

additional levels or removing levels as required as show in 
Figure 6.   

 

Figure 6.  Organizational structure administration page  

4) Staff quotas management menu  
This menu can be used to manage staff quotas by defining 

position descriptions, educational backgrounds, ie. 
degree/certificate, salary and quotas in each position as show in 
Figure 7. 

 

Figure 7.  Staff quotas management main page  

This menu can be used to add, edit or delete staff 
information as show in Figure 8. 

 

Figure 8.  Staff quotas management detail page  

5) Staff personal information management menu  
Staff details are split into two categories, which users can 

manage. The first category is personal information ie, address, 
salary, position, educational qualifications and social security. 

The second part refers to past employment and experience 
as show in Figure 9. 
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Figure 9.  Staff personal information management page  

6) Working time configuration and management menu  
On this menu users can set in and out working time default 

and can also record, manage and adjust staff working hours as 
show in Figure 10. 

It can also record staff working time history, which is 
imported from the time recording machine. 

 

Figure 10.  Working time configuration and management page  

7) Leave processing menu  
Employee users can record leave letter, tracking leave letter 

approval and check total and remaining leave days while 
human resource users can edit leave information from 
employee letter, check total and remaining leave days of the 
employee and also can track the leave letters of an employee as 
show in Figure 11. 

 

Figure 11.  Leave processing page  

8) Leave letter approval path management menu  
With this menu user can set the level of administration and 

authorize who has the authority to approve employee leave 
letter. 

The authorized users also can access this menu to approve 
or unapproved a leave letter as show in Figure 12. 

 

Figure 12.  Leave Letter Approval path management page  

9) Employee income and expense menu  
This menu allows users can set income and expense 

information default for the generation of salary slips for 
variation of types of employee and employees’ daily salaries as 
show in Figure 13 - 14. 

 

Figure 13.  Employee income and expense page  

 

Figure 14.  Salary Pay slip 

21



       ( )  
 

10) Personal income tax and social security report 
management menu  

Users can record and adjust employee’s personal income 
tax information by interfacing with the withholding income tax 
return form. 

The system can also calculate social security funding and 
generate social security fund reports as show in Figure 15-16. 

 

Figure 15.  Personal income tax and social security report management page  

 

Figure 16.  Social security fund reports   

IV. CONCLUSION AND FUTURE WORK  
This system was developed using CodeIgniter framework, 

to assist and aid the programming team by reducing 
development times.  

Due to limited time scales and dynamic requirement 
changes the Scrum development technique was also adopted.  

The evaluation results from the 10 SMEs owners were on 
average 4.51 and the standard deviation was 0.75. The result 
indicated that users’ satisfaction was considered to be adequate. 
And other comments referring to the system ie, the system user 
interface is user-friendly and looks clean, the system works 
well to meet the requirements of the business process and can 
also be used to solve the business problems efficiently. 

As a result of evaluation, it was found that there are 4 
interesting issues that are beneficial to future research work. 
The system will not currently support alien employees. The 
system will not support employee overtime hours and will only 
partially support company and employee tax requirements. 
Finally, the system interface is user friendly with the exception 
of the organization structure hierarchy section which requires 
future development. 
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การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลผู้จัดฟัน กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรมวชิรวรรณ 
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

นายพิชยเดช  าลาค า นาย ีระ ักดิ์  ป ดท งจันทร์  นายกมล ช่ ยรัก า   
นาย มพง ์ ะทันติ  นาง า นุชา ดี ไชยท ง รี

 โปรแกรม ิชาระบบ าร นเท ทางค มพิ เต ร์ พัฒนาช ฟต์แ ร์ าขา ิชาบริ ารธุรกิจ  
คณะ ุต า กรรมและเทคโนโลยี  

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ี าน ิทยาเขต กลนคร 
ีเมล . . .   . . .   . . .

. . .   . . .

บทคัดย่อ 
     ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้จัดฟัน และประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ ระบบนี้ประกอบด้วยการนัดหมาย 
การลงทะเบียนของผู้จัดฟัน การสืบค้น ประวัติการรักษา 
และการช าระเงิน โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบจ านวนทั้งหมด 50 คน ซึ่งประกอบด้วย ทันตแพทย์ 
เจ้าหน้าที่ และผู้จัดฟัน พบว่าความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินความพึง
พอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
     ปัจจุบันระบบการจัดการฐานข้ มูลผู้จัดฟันคลินิก    
ทันตกรรม ชิร รรณ ยังคงใช้กระบ นการเก็บข้ มูลที่ ยู่ใน
รปูแบบข งแฟ้มข้ มูล ซึ่งการเก็บข้ มูลลัก ณะนี้ท าใ ้เกิด
การซับช้ น ยุ่งยากกับการค้น าข้ มูลเพราะข้ มูลข งผู้จัด
ฟันมีจ าน นมาก ในการที่จะเรียกใช้ข้ มูลข งผู้จัดฟัน  แต่
ละครั้งก่ ใ ้เกิดค ามล่าช้าในการค้น าข้ มูล และท าใ ้
่งผลกระทบต่ ระบบการปฏิบัติงานข งเจ้า น้าที่ในคลินิก

และ ่งผลกระทบต่ ผู้เข้ามาใช้บริการท าใ ้ในช่ งเ ลาที่มี
ผู้ใช้บริการจ าน นมากนั้นเกิดค ามล่าช้าในการใ ้บริการ  
(ทันแพทย์ ญิง ชิร รรณ เ ียงค า  ) 
     จากค าม  าคัญดังกล่า ผู้ ิจัยมีค าม นใจที่จะ ึก า
การท างานข งระบบการจัดการฐานข้ มูลผู้จัดฟันคลินิก    
ทันตกรรม ชิร รรณ เพื่ น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
งานจริงกับระบบการจัดการฐานข้ มูลผู้จัดฟัน เพื่ น ง
ลักการท างานข งระบบงานคลินิกใ ้มีค าม ะด กต่ การ

ใช้งานท้ังต่ เจ้า น้าท่ีภายในคลินิกและต่ ผู้มาใช้บริการท า
ใ ้ ามารถเพิ่มค ามร ดเร็  ามารถ ืบค้นข้ มูลข งผู้ที่มา
ใช้บริการได้มีประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้ ยการจัดการข้ มูล
ผู้จัดฟันจากระบบการจัดการฐานข้ มูล ผู้จัดฟันยัง ามารถ
ติดตามข้ มูลข งคลินิกผ่านทางระบบ นไลน์ เปิดโ กา
ใ ้คลินิกได้มีช่ งทางในการติดต่ ระ ่างผู้จัดฟัน ีก นึ่ง
ช่ งทาง ีกทั้งเป็นการโ ณาประชา ัมพันธ์ข งคลินิก ีก
ด้ ย 
(ทันแพทย์ ญิง ชิร รรณ เ ียงค า  ) 

       ( )  
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
. เพื่ ึก ารูปแบบการจดัการฐานข้ มูลผู้จัดฟัน
. เพื่ ึก าการ กแบบระบบการจัดการฐานข้ มูลผู้

จัดฟัน 
. เพื่ ประเมินค ามพึงพ ใจข งเจ้า น้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานจากการใช้งานระบบการจัดการฐานข้ มูลผู้จัด
ฟัน 

ขอบเขตของงานวิจัย 
     ในการท างาน ิจัยครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้จัดท าเรื่ งการ
พัฒนาระบบการจัดการฐานข้ มูลผู้จัดฟัน กรณี ึก าคลินิก
ทันตกรรม ชิร รรณ  าเภ น ง าน จัง ัด ุดรธานี 
ผู้จัดท าได้น า าร นเท รื ข้ มูลและเ ก ารมา ึก า
พัฒนาการจัดเก็บฐานข้ มูลข งผู้จัดฟัน ดังนี ้

. ข้ มูลภายใน งค์กร

. ข้ มูลผูจ้ัดฟัน

. ข้ มูลกลุ่มตั ย่างในการท างาน ิจัย

ประโยชน์ของผลงานวิจัย 
. รูปแบบการจัดการข้ มลูผูจ้ัดฟันมีค าม ามารถใน

การจัดการข้ มูลไดด้ีขึ้น 
. ได้ระบบการจัดการฐานข้ มูลผู้จดัฟันที่มีรูปแบบ

เ มาะ มกับการใช้งาน 
. ระบบการจดัการฐานข้ มลู ามารถท างานได้ตาม

ัตถุประ งค์ข งเจ้า น้าท่ีและทันตแพทย์ประจ าคลินิก  
ทันตกรรม ชิร รรณ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ในการพัฒนา ระบบจั ดก า ร ฐานข้ มู ล ผู้ จั ดฟั น 
กรณี ึก าคลินิกทันตกรรม ชิร รรณ  าเภ น ง าน 
จัง ัด ุดรธานี ครั้งนี้ผู้พัฒนาได้ท าการ ึก า ลักการข ง
ทฤ ฎีต่าง  ที่เกี่ย กับการพัฒนาระบบ ามารถน ามาใช้
งานได้ โดยแบ่ง กเป็น ั ข้ ต่าง  ดังต่ ไปนี้ 

. ทฤ ฎีฐานข้ มูล

. ทฤ ฎีการ ิเคราะ แ์ละ กแบบ

. ทฤ ฎี ินเต รเ์น็ต ( )

. ทฤ ฎีค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ระบบงาน

. งาน ิจัยท่ีเกี่ย ข้ ง

ระบบจัดการฐานข้อมูล 
     ระบบจัดการฐานข้ มูล (   

) รื ที่เรียก ่า ดีบีเ ็มเ  ( ) คื ซ ฟต์แ ร์
 า รับบริ ารและจัดการฐานข้ มูล เปรียบเ มื น ื่ กลาง

ระ ่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง  ที่เกี่ย ข้ งกับการใช้
ฐานข้ มูล ซึ่งมี น้าที่ช่ ยใ ้ผู้ใช้เข้าถึงข้ มูลได้ง่าย ะด ก
และมีประ ิทธิภาพ การเข้าถึงข้ มูลข งผู้ใช้ าจเป็นการ
ร้างฐานข้ มูล การแก้ไขฐานข้ มูล รื การตั้งค าถาม

เพื่ ใ ้ ได้ข้ มูลมาโดยผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้ งรับรู้ เกี่ย กับ
รายละเ ียดภายในโครง ร้างข งฐานข้ มูล เปรียบเ มื น
เป็น ื่ กลางระ ่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง  ท่ีเกี่ย ข้ งกับ
การใช้ฐานข้ มูลซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้ มูลที่ น้าที่เ ล่านี้
จะเป็น น้าท่ีข งโปรแกรมเม ร์ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
. ค าม มายข งการ ิเคราะ ์และ กแบบ

ระบบ  (    ) 
     ิธีการที่ใช้ในการ ร้างระบบ าร นเท ขึ้นมาใ ม่ใน
ธุรกิจใดธุรกิจ นึ่ง รื ในระบบย่ ยข งธุรกิจ น กจาก
การ ร้างระบบ าร นเท ใ ม่แล้ การ ิเคราะ ์ระบบ
ช่ ยในการแก้ไขระบบ าร นเท เดิมที่มี ยู่แล้ ใ ้ดีขึ้น
ด้ ยก็ได้การ ิเคราะ ์ระบบ คื  การ าค ามต้ งการ
( ) ข งระบบ าร นเท ่าคื ะไร รื
ต้ งการเพิ่มเติม ะไรเข้ามาในระบบ 

. ระบบ
ระบบคื กลุ่มข ง งค์ประก บต่าง  ที่ท างาน

ร่ มกัน เพื่ จุ ดประ งค์ ั น เดี ย กัน  ระบบ าจจะ
ประก บด้ ย  บุคคลากร เครื่ งมื  เครื่ ง ใ ช้  พั ดุ 
ิธีการ ซึ่งทั้ง มดนี้จะต้ งมีระบบจัดการ ัน นึ่ง เพื่ ใ ้

บรรลุจุดประ งค์ ันเดีย กัน เช่น ระบบการเรียนการ

       ( )  
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น มีจุดประ งค์เพื่ ใ ้นักเรียนได้รับค ามรู้ในเนื้ า ิชา
ที่ น 

. นัก ิเคราะ ร์ะบบ (   รื  )
นัก ิเคราะ ์ระบบคื  บุคคลที่มี น้าที่ ิเคราะ ์และ

กแบบระบบ ซึ่งปกติแล้ นัก ิเคราะ ์ระบบค รจะ ยู่ใน
ทีมระบบ าร นเท ข ง งค์กร รื ธุรกิจนั้น  การที่มี
นัก ิเคราะ ์ระบบใน งค์กรนั้นเป็นการได้เปรยีบ เพราะจะรู้
โดยละเ ียด ่า การท างานในระบบนั้น เป็น ย่างไรและ
ะไรคื ค ามต้ งการข งระบบ ในกรณีที่นัก ิเคราะ ์

ระบบไม่ได้ ยู่ใน งค์กรนั้น ก็ ามารถ ิเคราะ ์ระบบได้
เช่นกัน โดยการ ึก า บถามผู้ใช้และ ิธีการ ื่น  ซึ่งจะ
กล่า ในภาย ลัง ผู้ใช้ในที่นี้ก็คื เจ้าข งและผู้ที่เกี่ย ข้ งใน
ระบบ าร นเท นั้นเ ง ผู้ใช้ าจจะเป็นคนเดีย รื ลาย
คนก็ได้ เพื่ ใ ้นัก ิเคราะ ์ระบบท างานได้ ย่างคล่ งตั มี
ล าดับขั้นและเป้า มายที่แน่น น นัก ิเคราะ ์ระบบค ร
ทราบถึง ่า ระบบ าร นเท นั้นพัฒนาขึ้นมา ย่างไร มี
ขั้นต น ย่างไรบ้าง  ( ุณิ า  แย้มกลิ่น ม  ) 

. ช ฟท์แ ร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
. ฐานข้ มูล  
. ภา า 
. โปรแกรม  
. โปรแกรม  
. โปรแกรม  

. ทฤ ฏี 
งจรการพัฒนาระบบ (  

 ) ระบบ าร นเท ท้ัง ลายมี งจรชี ิตที่
เ มื นกัน ตั้งแต่เกดิจนตาย งจรนี้จะเป็นข้ันต นท่ีเป็น
ล าดับตั้งแต่ต้นจนเ รจ็เรยีบร้ ยเป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่ง
นัก ิเคราะ ร์ะบบ ต้ งท าค ามเขา้ใจใ ้ดี ่าในแต่ละ
ขั้นต นจะต้ งท า ะไร และท า ยา่งไร ขั้นต นการพัฒนา
ระบบมี ยูด่้ ยกัน  ขั้นต นคื  

) ก า นดปัญ าข งระบบเดมิ (  )
) การ ิเคราะ ์ระบบ ( )
) การ กแบบระบบ ( )
) การพัฒนาระบบ ( )
) การทด บระบบ ( )
) การน าไปใช้งานจริง ( )
) การบ ารุงรัก าและพัฒนาระบบต่  ( )

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     นธยา  ันชัย (  : ) ได้น าเ น งาน ิจัยเรื่ ง 
การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้ มูลเพื่ การบริ าร การ
เรียนการ น และการ ิจัยข งคณะเทคโนโลยีการเก ตร 
เพื่ ร้างโปรแกรมระบบฐานข้ มูลและเพื่ ประเมินค าม
พึงพ ใจผู้ใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้ มูลเพื่ การบริ าร 
การเรียนการ นและการ ิจัย พบ ่าผลการ ิจัยด้านที่  
ด้านการ กแบบโปรแกรม ค่าเฉลี่ยร มเท่ากับ  .  
ค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับปานกลาง ด้านที  ด้านการใช้
งาน  ค่าเฉลี่ยร มเท่ากับ .  ค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านที  คู่มื ด้านการใช้งานค่าเฉลี่ยร มเท่ากับ 
.  ค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับน้ ย 

     จากงาน ิจัยข้างต้น ผู้ ิจัยได้น า ลักการ ร้างโปรแกรม
ระบบฐานข้ มูลและ ลักการบริ ารจัดการข้ มูลเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับงาน ิจัย เพื่ น าไป ู่การประเมินค ามพึง
พ ใจข งผู้ใช้งานระบบ  

วิธีด าเนินงานวิจัย 
     การ ิจัยครั้งนี้ผู้ ิจัยได้ท าการ กแบบและพัฒนาระบบ
จั ด ก า ร ฐ า น ข้ มู ล ผู้ จั ด ฟั น  ก ร ณี ึ ก า ค ลิ นิ ก
ทันตกรรม ชิร รรณ  าเภ น ง าน จัง ัด ุดรธานี ใน
การพัฒนาผู้พัฒนาได้ กแบบและพัฒนา (  

   : ) ในแต่ละขั้นต น
ามารถท น รื กลับ เพื่ กลับไปแก้ไขข้ ผิดพลาด รื

ปัญ าในการพัฒนาระบบ ขั้นต นในการพัฒนาระบบแยก
เป็นกิจกรรม ลัก  ได้ดังนี้ 

       ( )  
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. ประชากรและกลุ่มตั ย่าง

. การ ึก ารูปแบบข งระบบงาน

. การ ิเคราะ ์ระบบงาน

. การ กแบบระบบงาน

. การพัฒนาเครื่ งมื

. ทดล งใช้เครื่ งมื

. การประเมินผล ิจัย

. ถิติเพื่ การ ิเคราะ ์ข้ มลูและ รุปผล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตั ย่าง ได้แก่ ประชากรที่เข้าใช้งานและประเมิน
ระบบจัดการฐานข้ มูลผู้จัดฟัน คื  ทันตแพทย์ เจ้า น้าที่ 
และผู้จัดฟัน  ร มทั้ง มดจ าน น  คน 

การศึกษารูปแบบของระบบงาน 
. ท าการ ึก าค้นค ้าข้ มูลจากเ ก าร บทค าม

และงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ งกับการพัฒนาระบบเพ่ื เป็น
แน ทางในการพัฒนาระบบ ร มถึงแ ล่งข้ มูลจาก
ินเต ร์เน็ตที่มีค ามเกี่ย ข้ งกับระบบการพัฒนา

ระบบจัดการฐานข้ มู ล ผู้ จั ดฟัน  กรณี ึ ก าคลินิ ก           
ทันตกรรม ชิร รรณ  าเภ น ง าน จัง ัด ุดรธานี  

ภาพที่ 1 ขั้นต นการ ึก ารูปแบบระบบการจัดการ
ฐานข้ มูลผู้จดัฟัน 

การวิเคราะห์ระบบงาน 
     การ ิ เ ค ร าะ ์ ร ะบบจั ดก ารฐ านข้ มู ล ผู้ จั ดฟั น 
กรณี ึก าคลินิกทันตกรรม ชิร รรณ  าเภ น ง าน 
จัง ัด ุดรธานี คณะผู้จัดท าได้ ึก าข้ มูลที่เป็นเ ก าร
และข้ มูล าร นเท ต่าง  ข งการพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้ มูลผู้จัดฟัน กรณี ึก าคลินิกทันตกรรม ชิร รรณ 
 าเภ น ง าน จัง ัด ุดรธานี ซึ่งใน ่ นข งขั้นต น

การด าเนินงานจะประก บไปด้ ย ่ นที่  าคัญต่าง  คื  
ขั้นต นการ ิเคราะ ์เนื้ าตามข บเขตข งงาน ิจัย คณะ
ผู้จัดท าได้จัดท าขั้นต นแ ดงล าดับงานข งระบบจัดการ
ฐานข้ มูลผู้จัดฟัน โดยเขียนเป็นการ กแบบแผนผัง
ระบบงาน 

ภาพที่ 2 แผนภาพยู เค แ ดงข้ันต นการใช้งานระบบ
จัดการฐานข้ มลูผูจ้ัดฟัน 

การออกแบบระบบงาน 
     น าข้ มูลต่าง  ที่ผ่านการ ิเคราะ ์ตามขั้นต นมาท า
การ กแบบและด าเนินการพัฒนาระบบจดัการฐานข้ มูลผู้
จัดฟัน กรณี ึก าคลินิกทันตกรรม ชิร รรณ  าเภ น ง
าน จัง ัด ุดรธานี เพื่ เข้าไปจัดการฐานข้ มูลข งระบบ

ฐานข้ มูลผู้จัดฟัน ใ ้มีค าม ะด ก บายในการท างาน 
และง่ายต่ การตร จ บข้ มูล โดยใช้เครื่ งมื ในการ
ิเคราะ ์และ กแบบระบบดังนี้ 

       ( )  
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. แบบ งค์กร ัมพันธ์แผนภาพ (  
 ) 

. แผนภาพ ี าร์ ( )

ภาพที่ 3 แผนภาพ ี าร์ ( ) ระบบจัดการ
ฐานข้ มูลผู้จดัฟัน กรณี ึก าคลนิิกทันตกรรม ชิร รรณ 

 าเภ น ง าน จัง ัด ุดรธาน ี
. การ กแบบระบบงาน ด้ ยโครง ร้าง 

 และ    

ภาพที่ 4   ระบบจัดการฐานข้ มลูผูจ้ัด
ฟัน 

ภาพที่ 5 น้าจ    เข้า ู่ระบบ  

ภาพที่ 6 น้าจ   ข งระบบงานใน ่ นข ง
ผู้ใช้งาน 

    ใน น้าแรกข ง ่ น น้าเ ็บข งผู้ใช้ระบบ จะ
ประก บด้ ยข้ มลูทั่ ไปท่ีทางคลนิิกประชา ัมพันธ์ โดยมี
เมนูดังน้ี เมนูทันตแพทย์ เมนูเกี่ย กับคลินิก เมนู าระนา่รู้
ด้านทันตกรรม และเมนูข้ ค รรู้ก่ นการจัดฟัน  

ภาพที7่ น้าจ การจดัการข้ มลูข งระบบ  
     ใน ่ นข ง น้าจ การจัดการข้ มูล จะประก บด้ ย
การเพิ่ม มาชิกใ ม่ การนดั มาย การช าระเงิน และ น้า
แ ดงข้ มูลข งผู้จดัฟันท้ัง มด โดยใน น้าท่ีแ ดงข้ มลูผู้
จัดฟันนี้ ามารถท าการแกไ้ขและลบข้ มูลไดด้้ ย 

       ( )  
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ทดลองใช้เครื่องมือ 
     ขั้นต นนี้คื ลังจากที่ได้จัดท าระบบเป็นที่เรียบร้ ย
แล้  จะต้ งทด บระบบนั้น ่าใ ้ผลลัพธ์ที่ถูกต้ ง รื ไม่ 
เมื่ พบข้ ผิดพลาดจะต้ งท าการแก้ ไขและป้ งกัน
ข้ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่ ไป ทั้งนี้เพื่ เป็นการทด บค าม
มบูรณ์ข งระบบงานที่พัฒนาขึ้น จึงท าการ ัพโ ลดขึ้น ู่

ระบบเครื ข่าย เพื่ ทด บการท างานข งระบบงาน ่า
เป็นไปตาม ัตถุประ งค์ที่ตั้งไ ้ รื ไม่ ากเกิดข้ ผิดพลาด
จะต้ งท าการแก้ไขและป้ งกันข้ ผิดพลาดต่ ไป 

ผลการวิเคระห์ข้อมูล 
. การ ิจัยครั้งนี้ผู้ ิจัยได้ ึก าเรื่ งการพัฒนาระบบ

จัดการฐานข้ มูลผู้จัดฟัน ซึ่งผู้ ิจัยจะน าเ น ผลการ
ิเคราะ ์ข้ มูลโดยแบ่ง กได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปขอ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 

(n=50) คน 
ร้อยละ 

ทันตแพทย์ 
เจ้าหน้าที ่
ผู้จัดฟัน 

1 
2 
47 

2 
4 
94 

     จากตารางที่  พบ ่า ลัก ณะผู้ต บแบบ บถามไดแ้ก่
ทันตแพทย์ จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ  เจ้า น้าที่
จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ  และผู้จัดฟันจ าน น  คน 
คิดเป็นร้ ยละ  
     ผลการ ิเคราะ ์ข้ มลูเพื่ าแบบ บถามเกี่ย กับการ
จัดการฐานข้ มลูผูจ้ัดฟัน ทั้ง  ดา้น คื  ด้านการ กแบบ
โปรแกรมและด้านการใช้งานโดยได้เ น ยู่ในรูปตารางดังนี ้

ตารางที่ 2  ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ที ่ ข้ ค าถาม 
ระดับค าม
พึงพ ใจ 

. ด้านการออกแบบโปรแกรม 
่ นการเข้าโปรแกรมและร ั ผ่าน มาก 

การจัด างต าแ น่งเมนู ลัก ปานกลาง 
การจัด างต าแ น่งการใช้เมนูย่ ย มาก 
การจัด างต าแ น่งภาพ มาก 
เมนูคร บคลุมเนื้ า มาก 
ช่ื เมนูตรงกับเนื้ าภายใน ปานกลาง 

. ด้านการใช้งาน 
การใช้งาน ่ นการเข้าโปรแกรมและ
ร ั ผ่าน 

มากที่ ุด 

การใช้งานเมนู ลัก มากที่ ุด 
การใช้งานเมนูย่ ย มากที่ ุด 
ค ามเ มาะ มข งภาพ มาก 
การใช้งานเมนูตรงกับเนื้ าที่เลื ก มากที่ ุด 

     จากตารางที่  พบ ่า ผลการ ิเคราะ ์ข้ มูลทั้ง  ด้าน
พบ ่า ด้านที่  ด้านการ กแบบโปรแกรม มีค ามพึงพ ใจ
เฉลีย ยู่ในระดับมาก และด้านที่  ด้านการใช้งานมีค าม
พึงพ ใจเฉลี่ย ยู่ในระดับมากที่ ดุ 

สรุปผลการวิจัย 
     การ ิจัยเรื่ งการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้ มูลผู้จัด
ฟัน กรณี ึก าคลินิกทันตกรรม ชิร รรณ  าเภ น ง าน 
จัง ัด ุดรธานี ผู้ ิจยัได้ รุปผลการ ิจัยไ ด้ังต่ ไปนี ้
ผลการ ิเคราะ ์ข้ มลูทั้ง  ด้านพบ ่า ด้านท่ี  ด้านการ

กแบบโปรแกรม มีค ามพึงพ ใจเฉลีย ยู่ในระดับมาก 
และด้านที่  ด้านการใช้งานมีค ามพึงพ ใจเฉลี่ย ยู่ใน
ระดับมากที่ ุด 
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ข้อเสนอแนะ 
. ค ร กแบบเมนูใ ้เ มาะ มกับเนื้ าภายใน

โดยเพิ่ม ่ นเนื้ าภายในใ ้มีค ามเกี่ย ข้ งกับช่ื เมน ู
. ค ร กแบบเนื้ าท่ี ยู่ภายในเมนูใ ้มีค าม

ละเ ียด เข้าใจง่าย และใ ้มีค าม ัมพันธ์กับช่ื เมนูใ ้มาก
ที่ ุด 

. ค ร กแบบคู่มื การใช้งานใ ้มีเนื้ าและ
ภาพประก บใ ล้ะเ ียดเพื่ ใ ้ง่ายต่ การใช้งานข งผู้ใช้
ระบบ 

เอกสารอ้างอิง 
 กาญจนา รุณ ุขรุจี ทฤ ฎีค ามพึงพ ใจ นไลน์  

 น้า  ืบค้น ันท่ี  กันยายน . 
 ข ัญลัก ณ์  มิตรโ ภณ ิริ การแ ดง ิ ัยทั น์เกี่ย กับ

ข้ มูลปัจจุบัน การค้น าค าม ัมพันธ์เกี่ย กับชี ิตปัจจุบัน
ระ ่างข้ มูลข ง  ข งผู้ป่ ย นไลน์  

 น้า  ืบค้น ันท่ี  กันยายน 
 ทันตแพทย์ ญิง ชิร รรณ  เ ียงค า   คลินิก     

ทันตกรรม ชิร รรณ  าเภ น ง าน จัง ัด ุดรธาน ี
 นธยา  ันชัย นไลน์   :  การพัฒนา

โปรแกรมระบบฐานข้ มูลเพื่ การบริ าร การเรียนการ น 
และการ ิจัย ืบค้น ันท่ี  ตุลาคม . 
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ระบบจัดการตั๋วและประมาณจ านวนรถตู้  
System management ticket and estimated the van 
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บทคัดย่อ 

ระบบจัดการตั๋วรถ เป็นซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และเรียกดูได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
เรียกดูรายงานสรุปและพัฒนาระบบประมาณจ านวนรถ
อัตโนมัติ โดยใช้หลักการ seasonal index หรือ ดัชนีฤดูกาล
เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการโดยการประมาณจะพิจารณา
จากจ านวนรถที่พร้อมใช้ จ านวนพนักงานขับรถและจ านวน
ผู้โดยสารโดยดูจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งระบบยัง
สามารถตรวจสอบจ านวนโปรโมชันในการใช้บริการของ
ผู้โดยสารและส่ง SMS แจ้งเตือนจ านวนโปรโมชัน ซึ่งสามารถ
ลดกระดาษโดยไม่จ าเป็น ส่งผลให้บริษัทประหยัดต้นทุนและ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ค าส าคัญ : การประมาณ , จัดการตั๋ว , seasonal index 

Abstract 

System Management Bus The software was 
developed as a tool to help facilitate a more 
efficient management and storage into a database 
so that the information is complete and browse 

quickly. You can view a summary report about the 
number of vehicles and systems automation. Using 
the seasonal index or index-season to reduce the 
burden of households by roughly determined by the 
number of vehicles available. The driver and 
passenger numbers by information in the past. The 
system can also monitor the number of passengers 
and the promotion of the service to send SMS 
notifications of promotions. This can reduce 
unnecessary paper. Resulting in cost savings and 
storage system. 

Keyword : Estimation ,ticket management, seasonal 
index. 

1. บทน า

ปัจจุบันบริษัทหรือองค์กรยังมีการเก็บเอกสาร
แบบเดิมไม่ได้มีการน าระบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ เข้า
มาช่วยจัดการกับระบบการบริหารงาน  โดยยังคงมีการท างาน
ด้วยระบบมือ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ อาจจะ
หาเอกสารต่างๆไม่พบ หรือสูญหาย มีความสลับซับซ้อนค้นหา
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ได้ยาก การท างานมีความล่าช้า มีบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายตั๋ว
แต่ละรอบด้วยมือรวมถึงจัดตารางเดินรถทุกวันซึ่งบางวัน
จ าเป็นต้องวิ่งรถหลายคันมากกว่าปกติในรอบนั้น เนื่องจากมี
ผู้โดยสารจ านวนมาก รถไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของ
ผู้โดยสาร ท าให้ผู้โดยสารต้องรอขึ้นรถรอบถัดไป นอกจากน้ียัง
จัดเก็บบัตรโปรโมชันเป็นกระดาษ ท าให้เสียต้นทุนและเก็บ
ข้อมูลได้ยาก ไม่สามารถเรียกดูจ านวนที่น่ังทั้งหมดที่ใช้โปรโม
ชันไปแล้วได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของผลก าไร 

ดังนั้น  ทางคณะผู้จัดท าจึงได้มีการน าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยจะน าเอาหลักการวิเคราะห์ระบบ และการจัดการ
ฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ ลดภาระของ
ผู้ประกอบการในการจัดตารางเดินรถและระบบช่วยในการ
ประมาณรถที่ใช้ในแต่ละรอบ เพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารที่
ต้องการเดินทาง ซึ่งในการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องมากกว่า
การจดบันทึก 

 สุดท้ายนี้  ทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
โครงงานนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าและองค์กร
ต่างๆ เพื่อน าไปพัฒนาต่อให้เกิดประโยชน์และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการองค์กรไม่มากก็น้อย 

2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับระบบจัดการตั๋วและประมาณจ านวนรถตู้ ได้มีการน า
ทฤษฏีมาใช้ดังนี ้

 ทฤษฎีดัชนีฤดูกาล (seasonal index) 

 เป็นการเปลี่ยนแปลงของอนุกรมเวลาที่เกิดขึ้นซ้ าๆ 

กันในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นหนึ่งสัปดาห์หรืออื่นๆโดยการ
เปลี่ยนแปลงของอนุกรมเวลาจะคล้ายกันในช่วงเวลาเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลจะเห็นได้อย่างเด่นชัดในอนุกรม

เวลาของวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
กระทบกระเทือนง่ายจากสภาวการณ์ทางธรรมชาติ  เช่น 

ภูมิอากาศ หรือจากสภาวะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เช่น เทศกาล
ต่าง ๆ การที่สามารถหาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาลได้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ควบคุมดูแลในการวางแผน
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 

ภาพที ่1 แสดงกราฟอนุกรมเวลาลกัษณะของอิทธิพลฤดกูาล 

  การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนั้นเนื่องมาจาก
สาเหตุ 2 ประการคือ  

1. อิทธิพลทางธรรมชาติ  ตัวอย่างของข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของธรรมชาติ เช่น ผลผลิตของ
ผลไม้ชนิดหนึ่งในเดือนต่าง ๆ กันของปี ปริมาณของแสงแดด 

ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น 

2. สิ่ งที่มนุษย์ก าหนดขึ้น  เ ช่น  เทศกาลต่าง  ๆ
ตัวอย่างของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเทศกาล เช่น ระดับการ
ขายสินค้าบางประเภท 

ก. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลมี 2 ประเภท 

1. ฤดูกาลที่มี เสถียรภาพ  (stable seasonal) คือ
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นทุกๆปีด้วยรูปแบบที่คงที่ภายใน
ช่วงเวลานั้น 

2. ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง (changing seasonal) คือ
การเปลี่ยนแปลงที่มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่าง
ช้าๆในช่วงเวลาหนึ่งๆ บางครั้งอาจคงรูปแบบของฤดูกาลที่มี
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เสถียรภาพอยู่เป็นเวลาหลายปีแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง 

ข. วิธีการประมาณฤดูกาลที่มีเสถียรภาพ 
ถ้าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่มี

เสถียรภาพคือ มีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบเดียว เราอาจ
ประมาณค่าของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลได้จากการหา
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลของหน่วยเวลาเดียวกันของทุก ๆ ฤดูกาล 

ค่าประมาณของฤดูของหน่วยเวลาที่ i  คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ของหน่วยเวลาที่ i ของทุก ๆ ฤดูกาล และเพื่อให้มัชฌิมเลข
คณิตของค่าเฉลี่ยของแต่ละหน่วยเวลาใน 1ฤดูกาลมีค่าเท่ากับ 

100 จึงค านวณค่าเฉลี่ยใน 1 หน่วยเวลา คิดเป็นร้อยละของค่า
มัชฌิมเลขคณิตข้อมูลอนุกรมเวลาโดยทั่ว ๆ ไป จะไม่มีแต่
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการ
หาค่าเปอร์เซ็นต์ของแต่ละหน่วยเวลาโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณติ
นั้นไม่เป็นนิยมใช้ วิธีปฏิบัติก็คือ จะต้องก าจัดส่วนประกอบที่
เป็นแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรออกจากข้อมูล
อนุกรมเวลาเสีย 

   2.2 การใช้วิธีอัตราส่วนต่อแนวโน้ม (Ratio to 
trend) 

 การก าจัดแนวโน้มออกจากข้อมูลเดิมอาจท าด้วยการ
หารข้อมูลเดิมทุกตัวด้วยค่าแนวโน้ม เสร็จแล้วท าให้หน่วย
เป็นเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่เหลือก็คือการเคลื่อนไหวเนื่องจาก
ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร การเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงท่ีผิดปกติ   

จากนั้นท าการก าจัดการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล 

และการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติด้วยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
ส่วนใหญ่แล้วผู้วิเคราะห์จะท าการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนท่ีโดยมี
จ านวนเทอมเท่ากับจ านวนหน่วยเวลาใน 1 ฤดูกาล ซึ่งจะท า
ให้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลถูกก าจัดออกไป
พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ  จึงเหลือแต่การ
เปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร จากนั้นน าการเปลี่ยนแปลงตามวัฏ

จักรที่ได้ ไปหารข้อมูลที่ก าจัดแนวโน้มแล้ว  ก็จะเหลือ
ส่วนประกอบที่เป็นฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ
และท าการก าจัดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ  โดยการหา
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เหลือในแต่ละหน่วยเวลาเดียวกันของ
ทุกฤดูกาล การหาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยวิธีนี้ไม่
ค่อยจะเป็นที่นิยม  เพราะการใช้วิธีนี้ เพื่อหาดัชนีการ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนั้น จะต้องประมาณค่าของทั้ง
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรก่อนซึ่งเป็นการ
เสียเวลาในการค านวณ หากผู้วิเคราะห์ไม่มีความประสงค์ที่
จะศึกษาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร 

สรุปการหาดัชนีฤดูกาล (Seasonal index) โดยใช้
วิธีอัตราส่วนต่อแนวโน้มนั้นปฏิบัติดังนี้ 

1. สร้างสมการเส้นแนวโน้ม (ควรจะใช้วิธีก าลังสอง
น้อยที่สุด) แล้วค านวณค่าพยากรณ์จากสมการเส้นแนวโน้ม
ที่ได้จากข้อมูลที่ก าหนดให้  

2. ค านวณหาค่าอัตราส่วนร้อยละต่อค่าแนวโน้ม
3. หาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนร้อยละต่อค่าแนวโน้ม

แต่ละฤดูกาล 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบประกอบด้วย
1. การสร้าง Web application ส าหรับผู้ใช้งานใน

การบันทึกค าสั่งซื้อตั๋ว จองตั๋ว และการใช้บริการต่างๆ 

2. การสร้าง Web application ส าหรับผู้ดูแลระบบ
ในการบันทึกข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และเพิ่มข้อมูลต่างๆ 

3. การสร้าง Web application ส าหรับผู้ประกอบ
ในการค้นหาตรวจสอบ ดูรายงานรายได้ และอนุมัติเปิดรอบ
การจองช่วงเทศกาล 

4. การประมาณจ านวนรถตู้แต่ละรอบของแต่ละวัน
และประมาณจ านวนรถตู้ในช่วงเทศกาล โดยการน าข้อมูลการ

       ( )  
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ใช้บริการการสั่งซื้อตั๋วและจองตั๋วรถในอดีต มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีฤดูกาล  

5. ออกแบบฐานข้อมูลที่ ใ ช้งานในระบบ  และ
ออกแบบไดอะแกรมการท างานของระบบ 

3.2 การเตรียมข้อมูล 

เตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหลักการ 
Seasonal Index คือ ฤดูกาลมีผลต่อการประมาณข้อมูลที่
แบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆ เท่าๆ กัน Seasonal Index จะน า
ข้อมูลในปีก่อนหน้าท่ีจะประเมินมาใช้ค านวณ แบ่งออกเป็นวัน
ในหนึ่งสัปดาห์และแบ่งแต่ละวันออกเป็นช่วงเวลาในการเดิน
รถ เช่น ปกติใช้ข้อมูลปี 2555 , 2556 และ 2557 เพื่อ
ประมาณข้อมูลในปี 2558 แต่จะเปลี่ยนเป็นวันเดียวกันในแต่
ละสัปดาห์ คือ ใช้ข้อมูลวันจันทร์1 วันจันทร์2 เพื่อประมาณ
ข้อมูลในวันจันทร์3 ซึ่ง Seasonal Index ใน 1 ปีจะแบ่งข้อมูล
เป็นไตรมาส แต่จะใช้การแบ่งเป็นรอบเวลาเดินรถแทน เราจึง
เรียกว่า “ช่วงเวลามีผลต่อการประมาณข้อมูล” ลองพิจารณา
จากตัวอย่างข้อมูลดังนี ้

 ตารางที่ 1 แสดงยอดขายตัว๋รถในวนัจันทร์ 1 

ช่วงเวลา 
จ านวน
(คน) 

ค่า
แนวโน้ม 

t t2 tY 
(Y/Y^)*1

00% 
1 (04.30) 9 11.67 -65 4225 -585 77.12 

2 (05.00) 19 11.67 -63 3969 -1197 162.81 

3 (05.30) 22 11.68 -61 3721 -1342 188.36 

4 (06.00) 11 11.68 -59 3481 -649 94.18 

5 (06.30) 10 11.69 -57 3249 -570 85.54 

6 (07.00) 12 11.70 -55 3025 -660 102.56 

7 (07.30) 7 11.70 -53 2809 -371 59.83 

8 (08.00) 9 11.71 -51 2601 -459 76.86 

9 (08.30) 9 11.71 -49 2401 -441 76.86 

10 (09.00) 9 11.72 -47 2209 -423 76.79 

11 (09.30) 10 11.73 -45 2025 -450 85.25 

12 (10.00) 12 11.73 -43 1849 -516 102.30 

13 (10.30) 11 11.74 -41 1681 -451 93.70 

14 (11.00) 11 11.74 -39 1521 -429 93.70 

15 (11.30) 13 11.75 -37 1369 -481 110.64 

ตารางที่ 1 แสดงยอดขายตัว๋รถในวันจนัทร์ 1 (ต่อ) 

16 (12.00) 11 11.76 -35 1225 -385 93.54 

17 (12.30) 14 11.76 -33 1089 -462 119.05 

18 (13.00) 14 11.77 -31 961 -434 118.95 

 19 (13.30) 11 11.78 -29 841 -319 93.38 

20 (14.00) 12 11.78 -27 729 -324 101.87 

21 (14.30) 13 11.79 -25 625 -325 110.26 

22 (15.00) 7 11.79 -23 529 -161 59.37 

23 (15.30) 6 11.80 -21 441 -126 50.85 

24 (16.00) 14 11.80 -19 361 -266 118.64 

25 (16.30) 12 11.81 -17 289 -204 101.61 

26 (17.00) 11 11.82 -15 225 -165 93.06 

27 (17.30) 10 11.82 -13 169 -130 84.60 

28 (18.00) 9 11.83 -11 121 -99 76.08 

29 (18.30) 14 11.83 -9 81 -126 118.34 

30 (19.00) 18 11.84 -7 49 -126 152.03 

31 (19.30) 14 11.85 -5 25 -125 118.14 

32 (20.00) 11 11.85 -3 9 -33 92.83 

33 (20.30) 13 11.86 -1 1 -13 109.61 

ตารางที่ 2 แสดงยอดขายตัว๋รถในวันจนัทร์ 2 

ช่วงเวลา 
จ านวน
(คน) 

ค่า
แนวโน้ม 

t t2 tY 
(Y/Y^)*
100% 

1 (04.30) 7 11.86 1 1 7 59.02 

2 (05.00) 20 11.87 3 9 60 168.49 

3 (05.30) 22 11.88 5 25 110 185.19 

4 (06.00) 10 11.88 7 49 70 84.18 

5 (06.30) 9 11.89 9 81 81 75.69 

6 (07.00) 9 11.89 11 121 99 75.69 

7 (07.30) 8 11.90 13 169 104 67.23 

8 (08.00) 9 11.91 15 225 135 75.57 

9 (08.30) 9 11.91 17 289 153 75.57 

10 (09.00) 10 11.92 19 361 190 83.89 

11 (09.30) 12 11.92 21 441 252 100.67 

12 (10.00) 12 11.93 23 529 276 100.59 

13 (10.30) 11 11.94 25 625 275 92.13 

14 (11.00) 13 11.94 27 729 351 108.88 

15 (11.30) 11 11.95 29 841 319 92.05 

16 (12.00) 14 11.95 31 961 434 117.15 

17 (12.30) 15 11.96 33 1089 495 125.42 

18 (13.00) 15 11.97 35 1225 525 125.31 

19 (13.30) 11 11.97 37 1369 407 91.90 

20 (14.00) 8 11.98 39 1521 312 66.78 

21 (14.30) 9 11.98 41 1681 369 75.13 

       ( )  
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ตารางที่ 2 แสดงยอดขายตัว๋รถในวันจนัทร์ 2 (ต่อ) 

22 (15.00) 11 11.99 43 1849 473 91.74 

23 (15.30) 12 12.00 45 2025 540 100.00 

24 (16.00) 14 12.00 47 2209 658 116.67 

25 (16.30) 15 12.01 49 2401 735 124.90 

26 (17.00) 11 12.01 51 2601 561 91.59 

27 (17.30) 14 12.02 53 2809 742 116.47 

28 (18.00) 14 12.03 55 3025 770 116.38 

29 (18.30) 12 12.03 57 3249 684 99.75 

30 (19.00) 11 12.04 59 3481 649 91.36 

31 (19.30) 13 12.04 61 3721 793 107.97 

32 (20.00) 14 12.05 63 3969 882 116.18 

 33 (20.30) 10 12.06 65 4225 650 82.92 

รวม 11.86 95810 314 

จากข้อมูลในตาราง จะน าข้อมูลการขายของวัน
จันทร์มาใช้ ในหนึ่งวันจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 33 (มีทั้งหมด 
33 รอบ) 

3.3 วิธีการค านวณ 

1. น าข้อมูลการขายในแต่ละรอบของแต่ละวัน
จันทร์มาค านวณ ซึ่งแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น
33 รอบ (วันจันทร์ 2 วัน มีทั้งหมด 66 แถว)

2. น าจ านวนแถวท่ีได้มาตรวจสอบดูว่าเป็นจ านวน
คี่หรือจ านวนคู่ ถ้าเป็นจ านวนคู่ ต้องน าจ านวน
แถวมาลบหนึ่ง แต่ถ้าเป็นจ านวนคี่ไม่ต้องลบ

3. จากในตัวอย่าง (น าจ านวนแถวท่ีได้ – 1) –
((น าจ านวนแถวท่ีได้ – 1) * จ านวนวันจันทร์)

4. น าค่าที่ได้จากข้อ 3. มาบันทึกลงในตาราง
คอลัมน์ t ทีละแถวจากบนสุด โดยบวกเพิ่มที
ละ 2 เมื่อจะบันทึกในแถวถัดไป แถวออกจะได้
-65 และแถวสุดท้ายจะได้ 65 จากตัวอย่างใน
ตาราง

5. น าค่า t ในแถวเดียวกันก าลังสอง และบันทึก
ลงไปในคอลัมน์ t2 ของแถวตัวเอง

6. น าค่า t * จ านวนคน ในแถวเดียวกัน แล้ว
บันทึกลงในคอลัมน์ ty

7. หาค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ จ านวน(คน)(Y) ได้ 11.86

จากตัวอย่าง
8. หาผลรวม ในคอลั มน์  t2 ไ ด้  95810 จาก

ตัวอย่าง
9. หาผลรวมในคอลัมน์ tY ได้ 314 จากตัวอย่าง
10. หาผลหารจากผลรวม t2 / tY ได้ 0.003 จาก

ตัวอย่าง
11. หาค่าแนวโน้ม  ในแต่ละแถวจากสูตร

(  = 11.86 + (0.003 * t)) จากข้อมูล t ใน
แถวเดียวกัน บันทึกลงในคอลัมน์ ค่าแนวโน้ม(

) จากตัวอย่าง 
12. น าค่า (จ านวน(คน)(Y) / ค่าแนวโน้ม( )) *

100 เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลในแต่ละแถว
บันทึกลงในตารางคอลัมน์สุดท้าย

ตารางที่ 3 การหาค่าประมาณของจ านวนคนที่ใช้บริการ 
ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยปรับแล้ว t จ านวนคน(คน) 
1 (04.30) 68.07 68.06 67 8.21 

2 (05.00) 165.65 165.61 69 19.98 

3 (05.30) 186.78 186.74 71 22.55 

4 (06.00) 89.18 89.16 73 10.77 

5 (06.30) 80.62 80.60 75 9.74 

6 (07.00) 89.13 89.11 77 10.77 

7 (07.30) 63.53 63.52 79 7.68 

8 (08.00) 76.22 76.20 81 9.22 

9 (08.30) 76.22 76.20 83 9.23 

10 (09.00) 80.34 80.32 85 9.73 

11 (09.30) 92.96 92.94 87 11.27 

12 (10.00) 101.45 101.43 89 12.30 

13 (10.30) 92.92 92.90 91 11.27 

14 (11.00) 101.29 101.27 93 12.29 

15 (11.30) 101.35 101.33 95 12.31 

16 (12.00) 105.35 105.33 97 12.80 

17 (12.30) 122.24 122.21 99 14.86 

18 (13.00) 122.13 122.10 101 14.86 

19 (13.30) 92.64 92.62 103 11.27 

       ( )  
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ตารางที่ 3 การหาค่าประมาณของจ านวนคนที่ใช้บริการ (ต่อ) 

วิธกีารหาค่าประมาณของจ านวนคนที่มาใช้บริการ 
1. น าค่าเปอร์เซ็นต์ในแต่ละรอบการเดินรถของทุกวัน

จันทร์มาหาค่าเฉลี่ย แล้วบันทึกลงในตารางคอลัมน์
ค่าเฉลี่ย

2. หาค่าผลรวมของค่าดัชนีฤดูกาลโดยประมาณของ
รอบการเดินรถ( 33 รอบ ) เท่ากับ 3300.70 จากตัว
อย่า

3. น ามาท าการปรับค่าดัชนีให้มีฐานเป็น 3300 ( ฐาน
จะมีค่าเท่ากับ จ านวนที่แบ่งในแต่ละวัน ในที่นี่
แบ่งเป็น 33 * 100)

4. น าค่าดัชนีฤดูกาล(ค่าเฉลี่ย) แต่ละรอบการเดินรถ
มาหาค่าดัชนีฤดูกาลจริง(ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว)โดย
(ฐานค่าดัชนี * ค่าเฉลี่ยในแต่ละรอบ ) / ค่าดัชนี
ฤดูกาลโดยประมาณและบันทึกลงในคอลัมน์
ค่าเฉลี่ยปรับแล้ว

ความหมายของดัชนีฤดูกาลที่ปรับแล้วในแต่ละรอบ
เวลาต่างๆ เช่น ดัชนีฤดูกาลในรอบเวลาเดินรถรอบ
ที่ 1 เท่ากับ 68.06% หมายถึง ถ้าไม่มีฤดูกาลเข้ามา
เกี่ยวข้อง การใช้บริการของผู้โดยสารจะมี 100 คน 
แต่เนื่องจากอิทธิพลของฤดูกาลจึงท าให้ผู้ที่มาใช้
บริการน้อยกว่าปกติถึง 100 – 68.06 = 31.94 คน 

5. ก าหนดค่า t บันทึกลงในคอลัมน์ t โดยบวกสองเพิ่ม
จากค่า t ของแถวสุดท้ายในตารางแรก บวกเพิ่มที
ละ 2 ในแต่ละแถวเหมือนตารางแรก

6. ถ้าจะลองพยากรณ์ในวันจันทร์ 3 รอบเวลาเดินรถที่
1 หาได้โดย
(11.86 + (0.003*t)) ของแต่ละแถว พยากรณ์ให้
ถูกต้องมากขึ้นด้วยการปรับค่าพยากรณ์จากสมการ
แนวโน้มด้วยดัชนีฤดูกาล ถ้าคิดจะพยากรณ์วัน
จันทร์ 3 รอบเวลาเดินรถที่ 1 เราจะน าดัชนีฤดูกาล
ของรอบเวลาเดินรถที่ 1 มาปรับ (ค่าพยากรณ์ด้วย
สมการแนวโน้มเท่ากับ 12.06) * (68.06)/100 =
8.21 คน

ผลที่ได้คือ วันจันทร์ 3 รอบการเดินรถท่ี 1 
จะมีคนมาใช้บริการเท่ากับ 9 คน จะต้องเตรียมไว้
ให้ผู้ที่มาใช้บริการ 1 คัน 

4. ผลการด าเนินงานของระบบ
ระบบจัดการตั๋วและประมาณจ านวนรถตู้ มีการ
แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ,

พนักงานจ าหน่ายตั๋ว, สมาชิกและผู้ใช้ทั่วไป

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยปรับแล้ว t จ านวนคน(คน) 

20 (14.00) 84.33 84.31 105 10.26 

21 (14.30) 92.70 92.68 107 11.29 

22 (15.00) 75.56 75.54 109 9.21 

23 (15.30) 75.43 75.41 111 9.19 

24 (16.00) 117.66 117.64 113 14.35 

25 (16.30) 113.26 113.24 115 13.82 

26 (17.00) 92.33 92.31 117 11.27 

27 (17.30) 100.54 100.52 119 12.28 

28 (18.00) 96.23 96.21 121 11.76 

29 (18.30) 109.05 109.03 123 13.33 

30 (19.00) 121.70 121.67 125 14.89 

31 (19.30) 113.06 113.04 127 13.84 

32 (20.00) 104.51 104.49 129 12.80 

33 (20.30) 96.27 96.25 131 11.79 

       ( )  
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ภาพที่ 2 หน้าการใช้งานของผู้ประกอบการ 

ภาพที่ 3 หน้าการใช้งานของพนกังานจ าหน่ายตั๋ว 

ภาพที่ 4 หน้าการใช้งานของสมาชกิ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล

การประเมินตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาโปรแกรม แบบประเมินได้ก าหนดเกณฑ์มาตราส่วนเชิง
คุณภาพ (Rating Scale) เพื่อแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจ 5 อันดับดังนี ้

ตารางที่ 4  เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจต่อระบบ 

จากการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นการ
สอบถามข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 15 คน
ภายหลั งจากที่ ได้ทดลองใ ช้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น  ซึ่ ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  ด้าน ดังนี้ 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 

รายการประเมิน 

1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.13 
2. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 4.20 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.00 
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.07 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 

สรุปผล พบว่าความพึงพอใจในด้านการท างานไดต้ามฟังก์ชัน
งานของระบบ มีค่าเฉลีย่สูงสดุที่ 4.20 และด้านความง่ายต่อ

ระดับเกณฑ์การให ้

คะแนนเชิงคุณภาพ 
ความหมาย 

5 ดีมาก 
4 ดี 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยมาก 

ค่าเฉลี่ย 

       ( )  
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การใช้ระบบมีค่าเฉลีย่ต่ าสุดที่ 4.00 ทั้งนี้ผลการประเมินทั้ง 4 

ด้าน อยู่ในระดับเกณฑ์การให้คะแนนเชิงคุณภาพที่ด ี

การเปรยีบเทียบผลการท างานโดยใช้โปรแกรมเทียบกับ
การท างานแบบระบบ ได้มีการพฒันาให้ตรงไปตาม
วัตถุประสงค์ของระบบ ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการท างานระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่ 

วัตถุประสงค ์ ระบบเดิม ระบบใหม ่

ความถูกต้อง
รวดเร็ว 

เกิดความ
ผิดพลาดในการ
คิดเงินค่าตั๋ว และ
จ าหน่ายตั๋วได้ช้า 

เพิ่มความถูกต้อง
รวดเร็ว  ลดความ
ผิดพลาดในการ
คิดเงินค่าตั๋ว 

การจองตั๋วผ่าน
ทางออนไลน์ 

ไม่มีการจองตั๋ว
ทางออนไลน์ 

เปิดให้มีการจอง
ตั๋วทางออนไลน ์

ในช่วงเทศกาล 

บันทึกการ
จ าหน่ายตั๋ว 

บันทึกการ
จ าหน่ายตั๋ว
รายวันด้วยมือ 

บันทึกการ
จ าหน่ายตั๋วโดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร ์

แจ้งยอดที่นั่ง 
ไม่มีการแจ้งยอด
ที่น่ังคงเหลือแบบ
อัตโนมัต ิ

มีระบบแจ้งยอดที่
นั่งคงเหลือในแต่
ละรอบ 

บัตรโปรโมชัน 
ใช้การเก็บข้อมูล
เป็นบัตรกระดาษ 

ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
จัดเก็บข้อมลู 

การจัด
ตารางเวลารถ 

ใช้การจัด
ตารางเวลาเดินรถ
ด้วยมือทุกวัน 

ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์จดั 

ตารางเวลาเดินรถ 

    5.2 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบจัดการตั๋วและ
ประมาณจ านวนรถตู้ 

x ระบบจัดการตั๋วและประมาณจ านวนรถตู้ ยังมี
รูปแบบของ User Interface ที่เป็นลักษณะเดียวกัน
อยู่ ดังนั้นผู้ที่จะน าระบบไปพัฒนาต่อควรที่จะมีการ
พัฒนาให้มีความแตกต่างและแบ่งแยกกันอย่าง
เหมาะสม

x สว่นของรายงานรายได้ของร้าน ควรเพิ่มรายงาน
รายได้ในรูปแบบของกราฟ เพื่อความสะดวก
สวยงามในการเรียกด ู
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ระบบสารสนเทศการแจ้งซอ่มคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ์ไอที 
บริษทั โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากดั 

Information System Computer and IT Equipment Repair System 
of Hosei Brake (Thailand) Co., Ltd. 

ละ งดา  เ ลื งช่างท ง   
ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล  ลัดดา รรณ มี นันต์  ณพัชร์ ด ีแ งบุญน า ง ์ท ง 

คณะเทคโนโลยี าร นเท  าขาค มพิ เต ร์ธุรกจิ 
ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบรุ ี

.  .  

บทคัดย่อ 
 โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทย
แลนด์) จ ากัด โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ 
รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบการแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ ใช้ภาษา PHP, HTML, SQL และ Javascript 
ส าหรับพัฒนาโปรแกรม  และใช้ MySQL เป็นระบบการ
จัดการฐานข้อมูล 

ผลของการพัฒนาระบบ พบว่าระบบการแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอ มีการด าเ นินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการท างาน โดย
ระบบดังกล่าวได้น าไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที 

Abstract 
 The objective of this study was to Information 
System Computer and IT Equipment Eepair System of 
Hosei Brake (Thailand) Co., Ltd. By the System 
Development lift Cycle (SDLC), as well as 

documentary studies. User could access the 
interactive system via windows based. The 
Information System Computer and IT Equipment 
Eepair System has to developing via PHP, HTML, 
SQL, and Javascript for Application Development 
and MySQL as database management system. 

The development results found that the 
Information System Computer and IT Equipment 
Eepair System The new system facilitates the business 
requirements of the company plus the customer faster 
and more efficiently. 

Key Words : Information System Computer and IT 
Equipment Eepair System 

1. บทน า
บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด มีชื่ ภา า ังกฤ

คื    ( ) . . ชื่ ย่   
ตั้ง ยู่ที่นิคม ุต า กรรม มตะซิตี้ เลขที่ /  มู่  
ต าบลมาบยางพร   า เภ ปล กแดง  จั ง ั ดระย ง 
ร ั ไปร ณีย์  โทร ัพท์   .

 บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้ผลิต
และจ า น่ายชิ้น ่ นยานยนต์ เช่น ดรัมเบรค (   

) ใ ้กับบริ ัทผลิตรถยนต์ ย่างเช่น โตโยต้า 
บริ ัทด าเนินการก่ ตั้ง ตั้งแต่ปี  โดยขยายตั มาจาก
บริ ัท โ เซ ิ เบรค ินดัชทรี จ ากัด มีค มพิ เต ร์ตั้งโต๊ะ 
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 เครื่ งพิมพ์และเครื่ งถ่ายเ ก าร  
และ ุปกรณ์ไ ที ร ม  เครื่ ง ที่มีในบริ ัท มีจ าน น
พนักงานทั้ง มด  คน แบ่ง กเป็น  ฝ่าย คื  

.   ประมาณ  คน

.   ประมาณ คน
มีทั้ง มด  แผนก คื  

.  

.   

.  

.  

.   

.   

.  

.    

.  
.   

 ประวัติของบริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด  มี
ดังน้ี 
 ปี ค. .     . . ได้จัด
ตั้งขึ้นที่ประเท ญี่ปุ่นด้ ยงบ  ล้าน เยน 
 ปี ค. .  ได้รับราง ัลจากโตโยต้าในด้านการค บคุม
คุณภาพ 
 ปี ค. .  ได้เพิ่มการลงทุน ถึง . พันล้าน เยน และ
โรงงาน  ร้างแล้ เ ร็จ 

ปี ค. . โรงงาน  ร้างแล้ เ ร็จ 
 ปี ค. .  ได้รับราง ัล โตโยต้าเทคโนโลยีและการ
พัฒนา   า รับดรัมเบรก ได้รับการรับร งมาตรฐาน  

 ได้เข้าร่ มกลุ่ม   
ปี ค. .  บริ ัทได้การรับร งจาก   
ปี ค. .  ได้ก่ ตั้ง     
.  . ขึ้น โดยมี    . ใน

ประเท จีน เป็นผู้ที่ร่ มลงทุนด้ ย 

 ปี ค. .   านักงานใ ญ่แ ่งใ ม่ข งบริ ัท ร้างแล้
เ ร็จ และได้รับราง ัล    

 
ปี ค. .  โรงงาน  ร้างแล้ เ ร็จ 

 ปี ค. .  ได้ก่ ตั้ง   ( ) 
. . และเริ่มมีการผลิตในปี  

ลักษณะทางธุรกิจ 
 บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริ ัทขนาด
ใ ญ่ที่ด าเนินงานในด้านการผลิต และจ า น่ายชิ้น ่ นยาน
ยนต์ ินค้าที่บริ ัทผลิตเป็นชิ้น ่ นยานยนต์ เช่น ดรัมเบรก 
(  ) ดิ เบรก (  ) เป็นต้น บริ ัทผลิต 
และจ า น่ายใ ้กับบริ ัทโตโยต้าเป็น ่ นใ ญ่ บริ ัท โ เซ ิ 
เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริ ัทลูกข่ายจึงท าใ ้บริ ัทมี
ค ามน่าเชื่ ถื  และมีคุณภาพในเรื่ งข งการผลิตเป็น ย่าง
มาก ถึงจะเป็นเพียงลูกข่ายแต่ยังคงคุณภาพข งการผลิตใ ้
ตรงตามคุณภาพข งบริ ัทแม่ข่ายไ ้ได้เ มื นเดิม บริ ัทมี
ชื่ เ ียงในด้านธุรกิจการผลิตชิ้น ่ นยานยนต์ ันดับต้น  ก็
่าได้ 

2.วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จิรัฎฐ์ ธนัทชัย ัฒน์ ( ) าขา ิชาเทคโนโลยี
าร นเท  ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีม านคร ระบบบริ าร

จัดการการซ่ มบ ารุงข งฝ่ายธุรการ ซ่ึงเป็นระบบที่พัฒนา
จากโปรแกรม    และ 

  .  ซ่ึงโปรแกรมน้ีใน ่ น
ข งการแจ้งงานซ่ ม ทางการทดล งแจ้งงานซ่ ม ามารถ
่งรูปภาพแนบไปกับงานซ่ มได้ และ ามารถตร จ บ

ข้ มูลย้ น ลังได้ ีกด้ ย 
 ธนากร รักแจ้ง และรุ่ งเรื ง ม า ( )  คณะ
ิทยา า ตร์  ม า ิทยาลัยข นแก่น ระบบซ่ มบ ารุ ง

ครุภัณฑ์  เป็นระบบที่พัฒนาจากโปรแกรม  
 และ    ซ่ึงโปรแกรม

น้ีใน ่ นข งการแจ้งครุภัณฑ์ช ารุด จะ ามารถแ ดงแจ้งได้
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จาก  ที่เข้ามาใช้งานระบบ เม่ื   กร ก  ข ง
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด ระบบจะท าการดึงข้ มูลเก่ีย กับครุภัณฑ์
น้ันมาแ ดงใ ้  และใ ้ท าการกร กรายละเ ียด
เพิ่มเติมใน ่ นต่าง  เช่น าการ ันเ ลา เป็นต้น ระบบจะ
ท าการจัดเก็บข้ มูลลงในฐานข้ มูลข งระบบ โดยข้ มูลข ง
ครุภัณฑ์จะถูกดึงมาจากฐานข้ มูลข งระบบครุภัณฑ์ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ระบบแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่
 าน ยค าม ะด กใ ้แก่พนักงาน และท าใ ้ระบบการ

จัดเก็บข้ มูลการแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์ ามารถเก็บข้ มูลได้
ง่ายและ ะด กในการค้น ามากยิ่งขึ้นฮาร์ดแวร์ มายถึง 
ุปกรณ์ต่าง  ที่ประก บขึ้นเป็นเครื่ งค มพิ เต ร์ มี

ลัก ณะเป็นโครงร่าง ามารถม งเ ็นด้ ยตาและ ัมผั ได้ 
(รูปธรรม) เช่น จ ภาพ คีย์บ ร์ด เครื่ งพิมพ์ เมา ์ เป็นต้น 
ซ่ึง ามารถแบ่ง กเป็น ่ นต่าง  ตามลัก ณะการท างาน 
ได้  น่ ย คื  น่ ยรับข้ มูล (  ) น่ ย
ประม ลผลกลาง (    : ) น่ ย
แ ดงผล (  ) น่ ยเ ก็บข้ มูล  าร ง 
(  ) โดย ุปกรณ์แต่ละ น่ ยมี น้าที่การ
ท างานแตกต่างกัน  

ทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ  (System 
Analysis and Design)  
 ระบบการแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์ไ ที บริ ัท โ
เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่ ใ ้มีประ ิทธิภาพเ มาะ ม
ต่ การท างานมีดังน้ี ( ิกิพีเดีย ารานุกรมเ รี  นไลน์  ) 

1. แผนภาพกระแสข้อมูล  (Data Flow Diagram: DFD)
มายถึง แผนภาพที่แ ดงใ ้เ ็นถึงทิ ทางการไ ลข งข้ มูลที่

มี ยู่ในระบบและการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบโดยข้ มูลใน
แผนภาพท าใ ้ทราบถึงข้ มูลมาจากไ นข้ มูลไปที่ไ นข้ มูล
เก็บที่ใดเกิดเ ตุการณ์ใดกับข้ มูลในระ ่างทางแผนภาพ
กระแ ข้ มูลจะแ ดงภาพร มข งระบบ (    
 ) และรายละเ ียดบาง ย่าง 

2. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  (Entity
Relationship Diagram) มายถึง แผนภาพที่ใช้เป็นเครื่ งมื
 า รับจ าล งข้ มูลซ่ึงจะประก บไปด้ ยแทนกลุ่มข งข้ มูลที่

เป็นเรื่ งเดีย กันเก่ีย ข้ งกัน ( ) และค าม ัมพันธ์
ระ ่างข้ มูล ( ) ที่เกิดขึ้นทั้ง มดในระบบ 

3. การออกแบบตารางฐานข้อมูล (Data Table Design)
กลุ่มข งข้ มูลที่ถูกร บร มไ ้ด้ ยกัน ย่างมีระบบแบบแผน
เป็น ม ด มู่และมีค าม ัมพันธ์กับข้ มูลชุด ื่น  ที่เก่ีย ข้ ง
 รุปการ กแบบฐานข้ มูล (   ) คื  การ

กแบบฐานข้ มูลขั้นต นแรกจะต้ งเข้าใจจุดประ งค์ข ง
การ กแบบฐานข้ มูลก่ น จากน้ันจะเป็นขั้นต นข งการ

กแบบฐานข้ มูล ซ่ึงโดยทั่ ไปแล้ ขั้นการ กแบบฐานข้ มูล
จะมี ยู่ด้ ยกัน  ขั้นต น คื  

) การ ึก าและการ ิเคราะ ์ค ามต้ งการข งผู้ใช้ เป็น
การ ึก าจากเ ก ารที่เก่ีย ข้ งใน น่ ยงาน รูปแบบรายงาน
ต่าง  ร มไปถึงการ บถามข้ มูล รื การใช้แบบ บถาม 
โดยท างานร่ มกับกลุ่มผู้ใช้ 

) การ กแบบข้ มูลในระดับแน คิด เป็นการน าเ น
ฐานข้ มูลในลัก ณะข งแผนภาพโดย าจใช้โมเดลแบบ  
(   ) 

) การ กแบบข้ มูลในระดับตรรกะ ขั้นต นน้ีจึงเป็นการ
แปลงผลจากการ กแบบในระดับแน คิด ( ) ที่ใ ้ ยู่
ในรูปแบบข งระบบจัดการฐานข้ มูล ( ) ที่เลื กใช้ โดย
ก า นดภา า  า รับนิยามข้ มูล ( ) รายละเ ียดเ ล่าน้ีจะ
ถูกเก็บไ ้ในพจนานุกรมข้ มูล (  ) 

) การ กแบบข้ มูลในระดับกายภาพ เป็นการนาข้ มูลที่
กแบบในระดับตรรกะมาก า นดโครง ร้างข้ มูล การจัดเก็บ 

ิธีการเข้าถึงข้ มูล และการจัดการด้านระบบค ามปล ดภัย 
) ผังงาน (  ) แผนภาพแ ดงล าดับขั้นต น

การท างานเป็นเครื่ งมื ที่ใช้ในการ างแผนขั้นแรกมา ลาย
ปีโดยใช้ ัญลัก ณ์ต่าง  ในการเขียนผังงานเพื่ ช่ ยล าดับ
แน ค ามคิด ( ิกิพีเดีย ารานุกรมเ รี  นไลน์  ) 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
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       ( )  
 

 
 ุ ปกร ณ์ าร์ ดแ ร์ ที่ น าม าใช้ ใ นการพัฒนา ระบบ
าร นเท การแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์ และ ุปกรณ์ไ ที 

บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด มีดังน้ี 
.เครื่ งค มพิ เต ร์   รุ่น  
.   น่ ยประม ลผล    

( . )    
.   การ์ดจ  แ ดงผล     
น่ ยค ามจ า  
. น้าจ   น้ิ  แบบ     

ค ามละเ ียดระดับ (  ) ัตรา ่ น :  
. น่ ยค ามจ า    
.    ขนาด   

 
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 ภา าที่น ามาใช้ ในการพัฒนาระบบการแ จ้ง ซ่ ม
ค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์ไ ที บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทย
แลนด์) จ ากัด เพื่ ใ ้มีประ ิทธิภาพเ มาะ มต่ การท างาน
คื  
 .     ( ) คื  
ภา าค มพิ เต ร์ในลัก ณะเซิร์ฟเ ร์ ไซต์ ภา าพีเ ชพี
ใช้ า รับจัดท าเ ็บไซต์ และแ ดงผล กมาในรูปแบบ 

 โดยจะมีรากฐานโครง ร้างค า ั่งมาจากภา าซี ภา า
จา า และภา าเพิร์ล ซ่ึงภา าพีเ ชพี น้ันง่ายต่ การเรียนรู้
 .     ( ) เป็น
ภา าที่ใช้ในการเขียนเ ็บเพจ ซ่ึงเป็นภา าพื้นฐานในการ
เขียนเ ็บเพจ ไม่ ่าเราจะไปดู   ในเ ็บเพจใด 

  ที่เราเ ็นจะเป็นภา า  ทั้ง ิ้น  
 .  เป็นภา าโปรแกรม (  

) ประเภท น่ึง ที่เรียกกัน ่า คริปต์  ( ) 
ซ่ึงมี ิธีการท างานในลัก ณะข ง แปลค ามและด าเนินงาน
ไปทีละค า ั่ง( ) ภา าน้ีเดิมมีชื่ ่า  
ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย  ด้ ย ัตถุประ งค์
เพื่ ที่ จะช่ ยใ ้ เ ็บเพจ ามารถแ ด งเ น้ื า ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามเงื่ นไข รื ภาพแ ดล้ มต่าง กัน 

รื ามารถโต้ต บกับผู้ชมได้มากขึ้นทั้ง น้ีเพราะภา า 

 แต่เดิมน้ัน เ มาะ  า รับใช้แ ดงเ ก ารที่มีเน้ื า
คงที่แน่น น และไม่มีลูกเล่น ะไรมากมายนัก 
 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 ฐานข้ มูลข งการพัฒนาระบบการแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์
และ ุปกรณ์ไ ที บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่ ใ ้
มีประ ิทธิภาพเ มาะ มต่ การท างานคื  
 .   คื  โปรแกรมระบบจัดการฐานข้ มูล ที่พัฒนา
โดยบริ ัท   มี น้าที่เก็บข้ มูล ย่างเป็นระบบ 
ร งรับค า ั่ง  เป็นเครื่ งมื  า รับเก็บข้ มูล ที่ต้ งใช้
ร่ มกับเครื่ งมื รื โปรแกรม ื่น ย่างบูรณาการ เพื่ ใ ้ได้
ระบบงานที่ร งรับค ามต้ งการข งผู้ใช้ 
 .   คื โปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภา า 

 เพื่ ใช้ในการบริ ารจัดการฐานข้ มูล  แทน
การคีย์ค า ั่ง เน่ื งจากถ้าเราจะใช้ฐานข้ มูลที่เป็น  
บางครั้งจะมีค ามล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังน้ันจึงมี
เครื่ งมื ในการจัดการฐานข้ มูล  ขึ้นมาเพื่ ใ ้
ามารถจัดการ ตั   ที่เป็น  ได้ง่ายและ
ะด กยิ่งขึ้น  

 
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและจัดท าเอกสาร 
 .     คื  โปรแกรมที่ใช้ใน
การพัฒนาเ ็บไซต์โดยโปรแกรมมีเครื่ งมื ที่ ามารถจัดการ
รูปแบบต่าง  ในการท างานข งเ ็บไซต์ 
 .     เป็นโปรแกรมที่ถูก ร้าง
ขึ้นมาเพื่ ช่ ยในการ ร้าง   รื   ข ง
งานใน าขาต่าง  ได้ง่าย 
 .     เป็นโปรแกรมที่ช่ ยใน
างแผนงานจัดการ และปรับปรุงข้ มูลต่าง  ในการบริ าร

โครงการ โดยที่ผู้ ใช้งานท าการใ ่ข้ มูลต่าง  ใ ้ กับ
โปรแกรม 
 .     เป็นโปรแกรมที่ใช้  า รับ
พิมพ์เ ก าร รื รายงานต่าง  เพื่ ที่ จะน าเ น แก่
เจ้าข งกิจการ  
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       ( )  
 

 
 .    เป็นโปรแกรมที่น าเข้ามาช่ ย
ในเรื่ งข งการตกแต่งภาพใ ้ ยงาม และยัง ามารถน า
ภาพที่ท าการตกแต่งเ ล่าน้ันมาแต่ง น้าเ ็บเพจใ ้ ยงาม 
 .  โปรแกรม    เป็นโปรแกรม
ที่ช่ ยในการจัดท า ไลด์เพื่ น าไปเ น รื ฉายใ ้บุคคลทั่ ไป
ได้ดู  
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 แผนภาพบริบท แ ดงเ ้นทางการไ ลข งข้ มูลระ ่าง
กระบ นการ ลัก และบุคคลที่เก่ีย ข้ งกับระบบ าร นเท
การแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์ไ ที ข งบริ ัท โ เซ ิ 
เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด ซ่ึงแ ดงการ กแบบการท างาน
โดยร มข งระบบ เพื่ ใช้ เป็นแน ทางในการพัฒนา
ระบบงานดัง ภาพที่ .  ซ่ึงมีรายละเ ียด ดังต่ ไปน้ี 
 .เจ้า น้าทีไ ที ( ) มายถึง บุคคลที่ท า น้าที่
รับผิดช บงานเก่ีย กับการด าเนินงานข งระบบแจ้งซ่ ม
ค มพิ เต ร์ และ ุปกรณ์ไ ที การจัดการข้ มูลพื้นฐาน 
ข้ มูลจัง ัด ข้ มูลแผนก ข้ มูลต าแ น่ง ข้ มูลพนักงาน 
ข้ มูลประเภท ข้ มูลยี่ ้  ข้ มูลรุ่น ข้ มูลค มพิ เต ร์ 
และ ุปกรณ์ไ ที ข้ มูลรับการแจ้งซ่ ม ม บ มายช่างซ่ ม 
บันทึกรายงานการซ่ ม การ ่งเคลม การ ิเคราะ ์และ ก
รายงาน 
 .ผู้แจ้งซ่ ม ( ) มายถึง บุคคลที่มาใช้ระบบการแจ้ง
ซ่ ม โดยทางผู้แจ้งซ่ มจะท าการกร กรายละเ ียด าการ
เ ียข งค มพิ เต ร์ และ ุปกรณ์ไ ที ซ่ึงทางระบบจะท า
การเก็บข้ มูล เช่น ชื่ เครื่ ง และประเภท ุปกรณ์  
 . ั น้าแผนก ( ) มายถึง บุคคลที่ท าการ
นุมัติการแจ้งซ่ มข งผู้แจ้งซ่ มในแผนกข งตนเ ง เพื่ จะ
นุมัติในการได้ท าขั้นต นต่ ไป 

 .ช่างซ่ ม ( ) มายถึง บุคคลที่ท า น้าที่ใน
การซ่ มค มพิ เต ร์ และ ุปกรณ์ไ ที เม่ื มีการม บ มาย
งานมาจากเจ้า น้าที่ไ ที แล้ ท าการบันทึกการซ่ มลงบน
ระบบ 

 จากการ กแบบระบบ าร นเท การแ จ้ง ซ่ ม
ค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์ไ ที บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทย
แลนด์) จ ากัด จะได้แผนภาพบริบท (  ) 
ดังน้ี 

 
ภาพที่ .  แ ดงแผนภาพ (  ) 

 
4. ผลการด าเนินงาน 
 ผลจากการพัฒนาระบบสารสนเทศการแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทย
แลนด์) จ ากัด ได้ด าเนินงานส าเร็จแล้ว ซ่ึงมีผลการ
ด าเนินงานประกอบด้วย ผลการพัฒนาระบบ และผล
ประเมินความพึงพอใจของโครงงานดังน้ี 
 การเข้าสู่ระบบ 
 หน้าจอเริ่มต้นการใช้งาน (Index) 
 เป็น น้าจ เ ็บไซด์ที่ใช้ภายในบริ ัทเท่าน้ัน กดเลื กเมนู 

 เพื่ เข้า น้าข งโปรแกรมแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์
และ ุปกรณ์ไ ที ดังภาพที่  

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ เร่ิมต้นการใช้งาน ( ) 

 
 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login) 
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       ( )  
 

 
 แ ดง น้าจ  า รับใ ้ผู้ใช้งานเข้า ู่ระบบโดยกร กชื่
ผู้ใช้ และร ั ผ่านข งตั เ งใ ้ถูกต้ ง ดังภาพที่.  
 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ เข้า ู่ระบบ ( ) 

 
การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 หน้าจอข้อมูลจังหวัด (Province) 
 น้าจ  า รับจัดการข้ มูลจัง ัด ามารถท าการเพิ่ม 
ลบ แก้ไข บันทึก และค้น า โดยมีเงื่ นไขการค้น าดังน้ี 
ค้น าจากชื่ จัง ัด ดังภาพที่ .  
 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ ข้ มูลจัง ัด ( ) 

 
การแจ้งซ่อม 
 หน้าจอการแจ้งซ่อม (Repair) 
 เป็น น้าที่ผู้แจ้งซ่ มเข้ามากดเพิ่มข้ มูล เพื่ แจ้งซ่ ม
รายการใ ม่ 
 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ แจ้งซ่ ม ( ) 

 หน้าจอข้อมูลการอนุมัติ (Approval) 
 เป็น ่ นการ นุมัติการซ่ มข ง ั น้าแผนก ต้ งการ
นุมัติ รื ไม่ นุมัติ  

 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ การ นุมัติ ( ) 

 
การจัดการงานซ่อม 
 หน้าจอข้อมูลรับการแจ้งซ่อม (Request)  
 เม่ื ั น้าแผนก นุมัติมาแล้ จะขึ้นใน น้ารับการแจ้ง
ซ่ มเพื่ ใ ้ผู้ดูแลระบบได้กดรับทราบ แล้ เลื กม บ มาย
ช่างซ่ ม 
 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ รับการแจ้งซ่ ม ( ) 
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       ( )  
 

 
หน้าจอการมอบหมายงาน (Pay) 
 เม่ื เจ้า น้าที่ไ ทีท าการรับทราบการแจ้งซ่ มแล้  จะ
เป็น ่ นข งการม บ มายงานใ ้กับช่างซ่ ม แล้ จะแ ดง
ใน น้าการม บ มายงานข งช่างซ่ ม 
 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ การม บ มายงาน ( ) 

 
การบันทึกการซ่อม 
 หน้าจอบนัทึกรายการซ่อม (Register) 
 จะปรากฏรายการแจ้งซ่ มขึ้นมา ามารถเลื กบันทึก
รายการที่ท าการซ่ มมาแล้  กดเลื กซ่ มแล้ เ ร็จ รื
ต้ ง ่งเคลมในขั้นต นน้ี 
 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ บันทึกรายการซ่ ม ( ) 

 
การส่งเคลม  
 หน้าจอการออกใบเคลม (Claim_exp) 
 กใบเคลมคื เป็น ่ นที่มีรายการที่เคลม กด กใบเค
ลมเพื่ ท าการบันทึกรายละเ ียดข้ มูลการ ่งเคลม 
  

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ การ กใบเคลม ( ) 

 
 หน้าจอการรับคืน (Claim _return) 
 เป็น ่ นที่บันทึกรายละเ ียดการรับเครื่ งและ ุปกรณ์ไ
ทีที่ ่งเคลมคืน  
 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ การรับคืน (  ) 

 
การวิเคราะห์และออกรายงาน 
 หน้าจอรายงานการแจ้งซ่อม 
 เม่ื ผู้แจ้งซ่ มได้ท าการแจ้งซ่ มแล้  ามารถพิมพ์ใบ
รายงาน กมาเพื่ เป็น ลักฐานในการแจ้งซ่ มได้ มี
ลัก ณะดังภาพที่  
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       ( )  
 

 
ภาพที่  แ ดง น้าจ รายงานการแจ้งซ่ ม 

5. สรุปผลการศึกษา 
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 จากการพัฒนาระบบการแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์และ
ุปกรณ์ไ ที บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด ผู้จัดท า

ได้เริ่ม ึก าข้ มูลและขั้นต นการด าเนินงานต่าง  จากการ
ท างานข งแผนกไ ทีข งบริ ั ท ก่ นที่จะน าระบบ
ค มพิ เต ร์เข้ามาช่ ยในการพัฒนาระบบงานเดิม และ
ิเคราะ ์ถึงปัญ าที่เกิดขึ้น เพื่ น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ

แจ้งซ่ มค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์ไ ที บริ ัท โ เซ ิ เบรค 
(ไทยแลนด์) จ ากัด ใ ้ มีประ ิทธิภาพในการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 
 จากการพัฒนาระบบแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์ไ
ที บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด พบ ่า ามารถ
ตร จ บ ถานะแจ้งซ่ มได้ และ ามารถพิมพ์รายงาน ก
ได้ ีกด้ ยท าใ ้มีค าม ะด กและเป็นระเบียบมากขึ้น เม่ื
เจ้า น้าที่จะท าการตร จดูประ ัติการซ่ มข งเครื่ งก็
ามารถตร จดูได้โดยง่าย ามารถน าไปเ น ต่ ผู้บริ ารได้

เลย ท าใ ้ระบบการแจ้งซ่ มมีประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

.ค รมีเมนูภา า ังกฤ และภา าญี่ปุ่นใ ้เลื ก เพื่
ะด กต่ ผู้ใช้งานต่างชาติในบริ ัทด้ ย 

.ผู้ที่มาด าเนินการพัฒนาระบบต่ ค รเป็นผู้เชี่ย ชาญ
ด้านการใช้ภา า  เพื่ ระบบจะได้มีประ ิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

. ามารถน าระบบการแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์น้ีไปพัฒนา
และต่ ย ดได้ระบบค รมีการแ ดงรายงานเป็นรูปแบบ
กราฟประเภทต่าง   
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ในการพัฒนาระบบ าร นเท การแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์
และ ุปกรณ์ไ ที บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด ซ่ึง
มีขั้นต นในการปฏิบัติงาน ลายขั้นต น ท าใ ้ผู้ จัดท า

ประ บกับปัญ า และ ุป รรคต่าง  ดังน้ันในการจัดท า
โครงงานฉบับน้ีจึงต้ งได้รับค ามช่ ยเ ลื  และค าแนะน า
จากบุคคล ลายท่าน ซ่ึงทุกท่านก็ใ ้ค ามช่ ยเ ลื เป็น
ย่างดี ดังน้ันผู้จัดท าโครงงานจึงข กราบข บพระคุณทุก

ท่านมา ณ โ กา น้ี 
 ผู้จัดท าข กราบข บพระคุณ บิดา มารดา ที่ค ยใ ้
ก าลังใจในการท างานเ ม มาและเป็นทุก ิ่งทุก ย่าง  า รับ
ผู้จัดท า 
 ข ข บพระคุณ าจารย์ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล าจารย์ลัด
ดา รรณ มี นันต์ และ าจารย์  ณพัชร์ ดี แ งบุญน า 
ง ์ท ง คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี าร นเท

ทุกท่านที่ได้ใ ้ค ามกรุณาในการใ ้ค าปรึก า ค าแนะน าใน
การ กแบบ และเขียนโปรแกรมตล ดจนช่ ยตร จทาน
การจัดท าเ ก าร จึงท าใ ้การจัดท าโครงงานในครั้งน้ี  าเร็จ
ลุล่ งไปได้ด้ ยดี 
 ข ข บพระคุณ บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
คุณยาซุชิ ชิโ ะยะ ประธานบริ ัท คุณพนมพร มา ฉมาดล 
ผู้จัดการทั่ ไป และคุณ ุ ัฒน์ บิณฑบาตร์ พนักงานที่ปรึก า 
ที่ได้ใ ้ค ามกรุณาในการใ ้ข้ มูลค าแนะน า และเป็นที่
ปรึก าเก่ีย กับระบบงานแจ้งซ่ มค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์
ไ ทีข งแผนกไ ที บริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
จึงท าใ ้การจัดท าโครงงานฉบับน้ีจนเ ร็จ มบูรณ์ไปได้ด้ ยดี 
 ข ข บคุณเพื่ น  ทุกคน ที่ได้ใ ้ค ามช่ ยเ ลื  และ
ยู่เคียงข้างใ ้ก าลังใจเ ม มา 

 ุดท้ายน้ีผู้จัดท าโครงงานข ข บพระคุณทุกท่านที่ได้ใ ้
ค ามช่ ยเ ลื ในด้านต่าง  ที่มิได้ กนาม ณ ที่น้ีด้ ย ที่มี
่ นท า ใ ้ โ คร งง านระบบ าร น เท การแ จ้ง ซ่ ม

ค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์ไ ที ข งบริ ัท โ เซ ิ เบรค (ไทย
แลนด์) จ ากัด ประ บค าม  าเร็จด้ ยดี ทางผู้จัดท าข กราบ
ข บพระคุณเป็น ย่าง ูงไ ้ ณ โ กา น้ี 
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ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายหลอดไฟและกล้องวงจรปิด 
กรณีศึกษาบริษัท ไอที อิสเทิร์น จ ากัด 

Information System Sales of Light Bulbs and CCTV A Case Study 
 IT Eastern Co.,Ltd. 

 นาง า ประภั ร  ขันดงลิง      นาง า ลลิตา      เพียรท ง 
    าจารย์ ุบล รรณ ลิ้ม กุล        าจารย์จิราภรณ์   ชมยิ้ม     

 าจารย์ ีณา  คงพิ  
ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบุรี 

: .  

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มี ัตถุประ งค์เพื่ พัฒนาระบบ

าร นเท การจ า น่าย ล ดไฟและกล้ ง งจรปิด 
กรณี ึก าบริ ัท ไ ที ิ เทิร์น จ ากัด โดยน า งจรการ
พัฒนาระบบ(SDLC) มาใช้ ร มทั้งการ ึก าทฤ ฎีที่
เกี่ย ข้ ง โดยผู้ใช้ ามารถใช้งานบนเครื่ งค มพิ เต ร์
่ นบุคคล ระบบการน าเ น และขาย ินค้า โดยใช้

ภา า PHP, HTML  า รับพัฒนาโปรแกรม และใช้ 
MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้ มูล ในแต่ละ ่ น
ข งโปรแกรมมีการ นับ นุนกระบ นการจ า น่าย
ินค้า ย่าง มบูรณ์ครบถ้ น ผลข งการพัฒนาระบบ

พบ ่าระบบ าร นเท การจ า น่าย ล ดไฟและกล้ ง
งจรปิด ช่ ยใ ้พนักงาน ามารถจัดการข้ มูลพื้นฐาน 

เปลี่ ยนแปลงข้ มู ลการบริ การ  ร มถึ ง เปลี่ ยน
ถานะการขาย ินค้าได้ ใน ่ นข งลูกค้า ามารถ
มัคร มาชิกแล้ ท าการ ั่งซื้ ินค้า  

Abstract 
 This project aims to develop a system. 
Information supplied to the lamp and camera. A 
case study of IT EASTERN limited by the 
system development life cycle (SDLC), 
including the use of the theory involved. Users 
can use on personal computers. Presentation 
system and sell products using the language 
PHP, HTML for application development and 
uses MySQL as a database management system. 
Each part of the program The product is 
supported completely intact. The result of the 
development of the information systems and 
CCTV Remember Mr. bulbs. Allows employees 
to manage change based data services. The 
change of status to sell. The customer can 
register and place your order. 

1. บทน า
 บริ ัท ไ ที ี เทิร์น จ ากัด บริ ัทตั้ง ยู่ที่ 

/  มู่ที่  ถ.ข้า ลามบางแ น ต.บ้านปึก .เมื ง 
จ.ชลบุรี  โทร ัพท์  เปิดท าการ
ทุก ันตั้งแต่เ ลา . . น.โดยมีคุ ีรัตน์ นฤดล
ประ ัติ เป็นกรรมการบริ ัท ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มี
การเข้ามามีบทบาท  าคัญในกระบ นการท างานมาก
ข้ึน ในการน าค มพิ เต ร์เข้ามาใช้งานก็เพื่ ะด ก ใน
การท างาน การจัดเก็บข้ มูล การค้น าข้ มูล ก็เป็นไป
ได้ง่ายยิ่งขึ้น และเกิดการ ูญ ายน้ ยที่ ุด ย่างการ
แ ดงภาพ ินค้าก็ต้ งพึ่งเทคโนโลยีเข้ามาช่ ยโดนการ
แ ดงภาพ ินค้าผ่านเ ็บไซต์ขายข ง ที่ท าใ ้ลูกค้า
นใจและ ะดุดตา ลัก ณะงานทางธุรกิจทางบริ ัทไ

ที ี เทิร์น เป็นบริ ัทที่จ า น่าย ล ดไฟและกล้ ง
งจรปิด ลัก ณะการขายจะเน้นเจาะเข้าบริ ัทเป็น
่ นใ ญ่  

บริ ัท ไ ที ี เทิร์น จ ากัด เป็นบริ ัทที่มี
ขนาดไม่ใ ญ่นัก รื เรียก ีก ย่าง ่า    
มีพนักงานจ าน นไม่มาก บริ ารกันแบบคร บครั และ
พึ่งก่ ตั้งไม่นานนัก ภายในบริ ัทในปัจจุบันได้ท า
การตลาดเกี่ย กับ ล ดไฟและ  เป็น ลัก ดังนั้น
การน าเ น ผลงาน รื ตั ย่าง ินค้าจะเป็นการจัดบูท
รื กน ก ถานที่เพื่ ใ ้คนรู้จักบริ ัทในนามไ ที ี

เทิร์น จ ากัด และ ีกช่ งทางการแ ดงผลงาน รื การ
แนะน า ินค้าคงจะไม่พ้นเ ็บไซด์ เพื่ เป็น ื่ ที่ดีในการ
แ ดงภาพ ินค้าได้ ย่างเดีย แต่ลูกค้าไม่ ามารถ ั่งซื้
ผ่านเ ็บไซด์นี้ได้ าจจะท าใ ้เ ียลูกค้าไป โดยยังไม่ตก
ลงราคากันก่ น และเ ็บไซด์ต้ งมีค ามน่า นใจเพื่
ดึงดูดลูกค้าใ ้ นใจเ ็บไซด์ได้มากขึ้น 

 ปัญ าที่พบคื  เ ็บไซด์ข งเดิมมีเพียงการ
ใ ่ภาพ ินค้า เท่านั้น เพื่ ใ ้ลูกค้าได้ดู  และไม่มี
รายละเ ียด ินค้าชนิดนั้น เมื่ ลูกค้า ยากทราบ

       ( )  
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รายละเ ียดข งข้ มูล ินค้าและลูกค้าไม่ ามารถ
พูดคุย รื ตกลงร มทั้งเป็น มาชิกได้ 

 ิธีการแก้ไขปัญ าที่ เกิดขึ้น คื ท าการ
กแบบเ ็บไซด์ใ ม่ใ ้มีรูปแบบที่ ยงามและใช้งาน

ได้จริง ามารถดูรายละเ ียด ินค้าได้ และ ามารถ
เลื กซื้ ินค้าได้จริง ามารถต บปัญ าต่าง  ที่ลูกค้า
นใจ รื ข้ งใจได้เมื่ ลูกค้าเกิดข้ ง ัย ท าใ ้ ะด ก

มากขึ้นทั้งใน ่ นข งลูกค้าและทางบริ ัทเ งด้ ย  

2. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นาง า ธีมาพร พัน ินทร์ ( )คณะ
เทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขต
ชลบุรี ระบบการจ า น่ายข งเล่นเด็กบนเครื ข่าย
ินเท ร์เน็ต กรณี ึก า ร้าน  ผู้จัดท าได้

พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภา า  ในการพัฒนาระบบ
และเพิ่มช่ งทางการจ า น่าย ินค้า และ  าน ยค าม
ะด กร ดเร็ และค ามถูกต้ งในการด าเนินงาน ซึ่ง

ในการจัดท าโครงงาน ระบบ าร นเท ั่งท า กร บรูป
บนเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต ทางผู้จัดท าได้เลื กใช้ ภา า 

ในการ พัฒนาระบบและใช้ฐานข้ มูล  
เพื่ ใช้จัดเก็บข้ มูลระบบการจ า น่ายข งเล่นเด็กบน 
เครื ข่าย ินเท ร์เน็ต กรณี ึก า ร้าน  ใช้
โปรแกรม    
เนื่ งจากเป็นโปรแกรมประเภท   

  ประก บด้ ยเครื่ งมื ต่าง ใช้  า รับ
ร้างเ ็บเพื่ น าเ น บน ินเท ร์เน็ต ผลการพัฒนา

ระบบกา รจ า น่ า ยข ง เ ล่ น เ ด็ กบน เค รื ข่ า ย
ินเท ร์เน็ต กรณี ึก า ร้าน  พบ ่า 
ามารถท างานได้ตาม ัตถุประ งค์ที่ างไ ้ คื  
ามารถจัดเก็บข้ มูลพื้นฐาน ข้ มูลการ ั่งซื้ ินค้า

ข้ มูลการับ ินค้า  ข้ มูลการขาย  ข้ มูลการแจ้งช าระ
เงิน ข้ มูลการรับประกันและเคลม ินค้าและ ามารถ

กใบเ ร็จใบรับประกัน ใบเคลม ินค้า กรายงาน 
และ ามารถค้น า ินค้าได้ (นาง า ธีมาพร พัน ินทร์ 

บทคัดย่ ระบบการรับ ั่งผลิตและจ า น่ายขนม
ไทยบนเครื ข่าย) 

นาย รินทร์ แซ่ ึ๊ง( )คณะเทคโนโลยี
าร นเท  ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบุรี 

โครงงานระบบซื้ ขายจักรยานยนต์คลา ิคบนเครื ข่าย
ินเท ร์เน็ต กรณี ึก า ร้านบ ตัน ผู้จัดท าได้พัฒนา

ระบบโดยใช้ โปรแกรมภา า ในการพัฒนา

ระบบงาน และใช้  เป็นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้ มูล เพื่  า รับจัดเก็บข้ มูล และใช้โปรแกรม 

  ช่ ย  า รับ กแบบเ ็บไซต์ 
  ช่ ยในการตกแต่งระบบใ ้ ยงามเมื่  

จัดท าโครงงานเ ร็จ มบูรณ์แล้  จะได้รับระบบที่
ามารถน ามาใช้งานได้ตรงตาม ัตถุประ งค์ที่ ก า นด

ไ ้ คื  ช่ ยในการขาย ินค้า โดยมีรายละเ ียดต่าง  ที่
เกี่ย ข้ งกับการจัดการข้ มูล ได้แก่ ข้ มูลพื้นฐานข ง
ระบบ ข้ มูลการ ั่งซื้ ินค้าข้ มูลการรับซื้ ินค้า 
ข้ มูลการขาย ินค้า ข้ มูลการช าระเงิน การจัดพิมพ์
ใบ ั่งซื้ ินค้า ใบเ ร็จรับเงินร มถึงการจัดพิมพ์
รายงานต่าง  เพื่ เ น  แก่เจ้าข งกิจการได้ (นาย
รินทร์ แซ่ ึ๊ง บทคัดย่ โครงงานระบบซื้ ขาย
จักรยานยนต์คลา ิคบนเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต.) 

นาง า ระพีพรรณ นันทพันธ์( )คณะ
เทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขต
ชลบุรี โครงงานระบบการจ า น่ายนา ิกาแ นด์เมด 
บนเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต กรณี ึก าร้าน   

 ผู้จัดท าได้พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภา า 
 ในการพัฒนาระบบงานและใช้  เป็น

โปรแกรมจัดการฐานข้ มูล และใช้โปรแกรม  
 ช่ ย กแบบเ ็บไซต์และตกแต่งระบบ

ใ ม่ใ ้มีค าม ยงาม เมื่ จัดท าโครงงานเ ร็จ มบูรณ์
แล้  จะได้รับระบบที่ ามารถน ามาใช้งานได้ตรงตาม
ัตถุประ งค์ที่ก า นดไ ้คื  ช่ ยในการขาย ินค้า โดย

มีรายละเ ียดต่าง  ที่เกี่ย ข้ งกับการจัดการข้ มูล
ได้แก่ ข้ มูลพื้นฐานข งระบบ ข้ มูลการ ั่งซื้ ินค้า 
ข้ มูลการรับ ินค้า ข้ มูลการขาย ินค้า ข้ มูลการ
ช าระเงิน การจัดพิมพ์ใบ ั่งซื้ ินค้า ใบรับ ินค้า 
ใบเ ร็จรับเงิน ร มถึงการจัดพิมพ์งานต่าง  เพื่ เ น
แก่เจ้าข งกิจการ 
(นาง า ระพีพรรณ นันทพันธ์ บทคัดย่
โครงงานระบบการจ า น่ ายนา ิ กาแ นด์ เมด 
บนเครื ข่าย ืนเท รเ์น็ต.) 

       นายทรง ิทธิ์ งาม มและนาง า ชยานุช  
ร่ ง ารี ( ) ระบบการรับ ั่งผลิตและจ า น่ายขนม
ไทยบนเครื ข่าย ินเต ร์เน็ต คณะผู้จัดท า ได้ใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบทั้ง มด  โปรแกรม คื  

   ใช้ในการพัฒนา
ระบบงานและใช้โปรแกรม . .  ในการ
จัดเก็บข้ มูลใ ้มีค ามถูกต้ ง ไม่ยุ่งยากและช่ ยลด
ค ามซ้ าซ้ นข งข้ มูลต่าง  ท าใ ้ผู้ใช้งาน เข้าใจใน

       ( )  
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การท างานข งระบบได้ง่ายขึ้น ทั้งใน ่ นข งการ
จัดเก็บและเรียกดูข้ มูลพื้นฐานต่าง  การรับ ินค้า 
การ ั่งซื้ ินค้า การ ั่งผลิต ินค้า การขาย ินค้า การ
แจ้งช าระเงิน และการ กรายงานต่าง  ซ่ึงเมื่
เปรียบเทียบกับระบบงานเดิมแล้  ระบบการรับ ั่งผลิต
และจ า น่ายขนมไทย บนเครื ข่าย ินเท ร์เน็ตนั้น จะ
ช่ ยใ ้ผู้ใช้งาน ามารถท างานได้ ะด กมีค ามถูกต้ ง 
และมีประ ิทธิภาพมากขึ้น (นายทรง ิทธิ์ งาม มและ
นาง า ชยานุช บทคัดย่ ระบบการรับ ั่งผลิต
และจ า น่ายขนมไทยบนเครื ข่าย.) 

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
ระบบ าร นเท การจ า น่าย ล ดไฟ

และกล้ ง งจรปิด กรณี ึก า บริ ัท ไ ที ี เทิร์น 
จ ากัด จัดท าขึ้นเพื่ ใ ้ค าม ะด กกับพนักงานและ
ลูกค้าในการใช้งานบนเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต   

ซอฟต์แวร์ 
เ ป็ น ชุ ด ค า ั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นก า ร ั่ ง ง าน ใ ้

ค มพิ เต ร์ท างาน โดยจะ ยู่ในลัก ณะเป็นชุดค า ั่ง
รื ที่ เรารู้ จักในรูปแบบโปรแกรมค มพิ เต ร์ 

เพราะฉะนั้นการท างานข งตั   จึงเ มื น
ตั กลางที่ค ยติดต่ ื่ ารระ ่างผู้ ใช้งาน และ
ค มพิ เต ร์ใ ้เข้าใจกัน 
ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 ประเภท 
1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

ซ ฟต์แ ร์ระบบเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียน
ขึ้นมาเพื่ ใช้ในการค บคุมการท างานข งเครื่ ง
ค มพิ เต ร์ ท าใ ้การติดต่ ประ านกันระ ่าง 
ุปกรณ์แต่ละชิ้น โปรแกรมแต่ละโปรแกรม ใ ้ ามารถ

ท างานร่ มกันได้โดยไม่มีปัญ า      
ที่รูจ้ักและเป็นที่นิยมกันมาก เช่น   

 เป็นต้น 
2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

ซ ฟ ต์ แ ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์   (  
) มายถึง โปรแกรมที่ท าใ ้ค มพิ เต ร์

ท างานเฉพาะ ย่ า งตามค ามต้ งการข งผู้ ใช้ 
ซ ฟต์แ ร์ประยุกต์ที่ได้รับค ามนิยม เช่น โปรแกรม
ประม ลผลค า โปรแกรมค าน ณ โปรแกรมจัด
ฐานข้ มูล โปรแกรม าข้ มูลทาง ินเท ร์เน็ต เป็นต้น 
ซึ่งซ ฟต์แ ร์ประยุกต์ ามารถแบ่ง กเป็น  ประเภท 

ได้แก่ ซ ฟต์แ ร์เฉพาะงาน และซ ฟต์แ ร์ประยุกต์
ทั่ ไป 

2.1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน    
(Application software for specific surrpose)  

เป็นซ ฟต์แ ร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่ น าไปใช้กับงาน
ใน งค์กรใด งค์กร นึ่งโดยเฉพาะ กแบบและ ร้าง
ขึ้นโดยผู้ผลิตซ ฟต์แ ร์ที่มีค ามช านาญด้านนั้น  รื
พัฒนาบุคลากรฝ่ายค มพิ เต ร์ข ง งค์กรโดยผ่าน
การ ิเคราะ ์ กแบบ ลงมื ร้าง และทด บ
โปรแกรมใ ้ ามารถท างานได้ถูกต้ งจึงจะ ามารถ
น ามาใช้งานได้ เช่น โปรแกรมค าน ณภา ีข งกรม
ุลกากร โปรแกรมฝากถ นเงินข งธนาคาร โปรแกรม

ระบบ ินค้า ้าง รรพ ินค้า เป็นต้น 
2 . 2 . ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์ ทั่ ว ไ ป         

(General purpose software)  
เ ป็ น ซ ฟ ต์ แ ร์ ที่ พั ฒ น าขึ้ น เ พื่ น า ไ ป

ประยุกต์ใช้กับงานที่เ มาะ มกับลัก ณะงานข งผู้ใช้
ค มพิ เต ร์เรียก ่าฐานข้ มูล ( ) ซ ฟต์แ ร์
จัดการฐานข้ มูลเป็นโปรแกรมที่ท า น้าที่ ร้ า ง
ฐานข้ มูลและจัดการเก็บข้ มูลเป็นระบบ เพื่ ใ ้ง่าย
ต่ การจัดการกับข้ มูลใ ้เป็นระบบ เพื่ ใ ้ง่ายต่ การ
จัดข้ มูลได้ ย่างร ดเร็  ไม่ ่าจะเป็นการเรียกค้น
ข้ มูล การปรับปรุงข้ มูล การเพิ่มข้ มูล และการลบ
ข้ มู ล  ซ ฟต์ แ ร์ จั ด ก า ร ฐ านข้ มู ล ที่ นิ ย ม ใ ช้ 
เช่น      

 เป็นต้น  

เครื่องมือ และภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
.    คื

โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเ ็บไซต์โดยโปรแกรมมี
เครื่ งมื ที่ ามารถจัดการรูปแบบต่าง  ในการท างาน
ข งเ ็บไซต์ เช่น การจัดการตบแต่งเ ็บไซต์ การ

กแบบ น้าจ เ ็บไซต์ การเขียนโปรแกรมในเ ็บไซต์ 
เป็นต้น ซึ่งช่ ย  าน ยค าม ะด กในการพัฒนาระบบ
เป็น ย่างมาก  

.    เป็นโปรแกรม
ที่ถูก ร้างขึ้นมาเพื่ ช่ ยในการ ร้าง   รื  

 ข งงานใน าขา  ต่าง  ได้ง่ายลัก ณะที่
 าคัญ ย่าง นึ่งข งการ ร้าง   บน  

คื มีรูปได ะแกรมพื้นฐานต่าง  จัดเตรียมไ ้ใ ้เป็น
เครื่ งมื ที่เ ริมการท างาน ในการช่ ยใ ้ ร้างแผนภูมิ
แผนผังตารางแ ดงโครง ร้าง งค์กรแผนภูมิทาง

       ( )  
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การตลาด และ ื่น  ได้ ย่างง่ายดายร มทั้งช่ ยเพิ่ม
ประ ิทธิภาพในการ ื่ ารโดยช่ ยใ ้แต่ละแผนก
ามารถดูแผนภูมิ รื ตารางในรูปแบบไฟล์ที่แตกต่าง

กันตามต้ งการได้เช่น ไฟล์ที่ ่งทาง ี เมล์ ระบบ
ินทราเน็ต และ ินเท ร์เน็ต เป็นต้น และยังช่ ยใ ้

ผู้จัดท าเ ก าร ร้างภาพกราฟิกใ ม่  เพื่ เพิ่ม ี ัน
ค ามชัดเจนใ ้กับข้ มูลต่าง  ได้เป็น ย่างดี และช่ ย
ประ ยัดเ ลาในการ ร้างเ ก าร 
ต่าง  ีกด้ ย 

.    เป็น
โปรแกรมที่ช่ ยใน างแผนงานจัดการ และปรับปรุง
ข้ มูลต่าง  ในการบริ ารโครงการโดยที่ผู้ ใช้งานท า
การใ ่ข้ มูลต่าง  ใ ้กับโปรแกรมมากนั้น  

 จะท าการค าน ณเกี่ย กับเ ลาท างานข้ มูล
เกี่ย กับทรัพยากรที่ใช้ในการท างาน ค าม ามารถใน
การจัดการเ ลาในโครงการ ามารถค าน ณระยะเ ลา
ที่ ัมพันธ์กันทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึง ัน
ิ้น ุดโครงการ 

.    เป็น
โปรแกรมที่ใช้  า รับพิมพ์เ ก าร รื รายงานต่าง  
เพื่ ที่จะน าเ น แก่เจ้าข งกิจการ โดยที่โปรแกรมนี้
เ มาะ  า รับบุคคลทั่ ไป ซึ่ง ามารถใช้งาน ได้ง่าย 
และโปรแกรมนี้เป็นที่รู้จักข งคน ่ นใ ญ่ และที่  าคัญ
การท างานในปัจจุบันนี้พนักงาน นักเรียน นัก ึก า
ต้ ง ามารถใช้งานโปรแกรม   เพราะ
โปรแกรมนี้จะช่ ยใ ้การจัดการเกี่ย กับเ ก ารท าได้
ง่าย และ ะด กขึ้นในการใช้งาน 

.   เป็นโปรแกรมที่
น าเข้ามาช่ ยในเรื่ งข งการตกแต่งภาพใ ้ ยงาม 
และยัง ามารถน าภาพที่ท าการตกแต่งเ ล่านั้นมา
แต่ง น้าเ ็บเพลทใ ้ ยงาม 

. โปรแกรม  
 เป็นโปรแกรมที่ช่ ยในการจัดท า ไลด์เพื่ น าไป

เ น รื ฉายใ ้บุคคลทั่ ไปได้ดู ในปัจจุบันโปรแกรม 
 ได้เข้ามามีบทบาทกับการน าเ น เป็น ย่าง

มากไม่ ่าจะใช้น าเ น งาน การประชุม ัมมนา ตล ด
จนถึงแ ด งการ ึก าก็น ามาใช้ ย่างแพร่ ลาย เช่น 
าจารย์ใช้เป็น ื่ ช่ ย น นัก ึก าใช้  า รับน าเ น

งานกับ าจารย์  
 จุ ด เด่ นข ง โปรแกรม   

 ก็คื ามารถ ร้างงานที่จะน าเ น ได้ ย่าง
ง่ายดาย ามารถใ ่ภาพ เ ียง ตล ดจนภาพเคลื่ นไ ใน

ลัก ณะ ิดีโ ลงใน ไลด์ จึงเป็น ื่ ที่น าเ น ข้ มูลได้
แบบมัลติมี เดีย ท าใ ้ งานน าเ น ด้ ย โปรแกรม 

  มีค ามน่า นใจมากขึ้น
( ิกิพีเดีย ารานุกรมเ รี  นไลน์  ) 

3. วิธีการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบ าร นเท การจ า น่าย

ล ดไฟและกล้ ง งจรปิด กรณี ึก าบริ ัท ไ ที 
ี เทิร์น จ ากัด มี งจรการพัฒนาระบบ (  

  ) รื   มี  ขั้นต น 
ในการพัฒนาระบบมีดังนี้ 

. ก า ร ก า นดแล ะ เ ลื ก โ ค ร ง ก า ร 
(    ) เป็น
ขั้นต นที่ทางบริ ัทได้เ ็น ่าการท างานข งเ ็บไซต์
เดิมยังไม่มี โช ์รายละเ ียด ินค้าและลูกค้ายังไม่
ามารถ ั่งซื้ ินค้าได้และยังไม่ ามารถเก็บข้ มูลและ
กรายงานท าใ ้ไม่ ะด กในการใช้งาน และรูปแบบ

ยั ง ไม่ทัน มัย  ผู้ จั ดท าจึ ง เลื กการพัฒนาระบบ
าร นเท การจ า น่าย ล ดไฟและกล้ ง งจรปิด 

กรณี ึก าบริ ัท ไ ที ี เทิร์น จ ากัด ขึ้นมา เพื่ ค าม
ทัน มัยและท าใ ้เกิดค ามผิดพลาดในการ ื่ าร
น้ ยลง ามารถ ั่งซื้ ินค้าได้จริงและ ามารถโช ์
รายละเ ียด ินค้าได้ ร มถึง ามารถเก็บข้ มูลต่าง ไ ้
ภายในเ ็บไซต์เดีย  

.การเริ่ มต้นและ างแผนโครงการ
(    ) เป็นขั้นต นใน
การเริ่มต้นจัดท าโครงงาน างแผนจัดท าโครงงาน 
ก า นดระยะเ ลาในการด าเนินโครงงาน ึก าค าม
เป็นไปได้ข งโครงงาน โดยก า นดปัญ าที่เกิดขึ้นข ง
เ ็บไซต์  และตั้ งชื่ ระบบข งเ ็บไซต์คื  ระบบ
าร นเท การจ า น่าย ล ดไฟและกล้ ง งจรปิด 

กรณี ึก าบริ ัท ไ ที ี เทิร์น จ ากัด จากนั้นเริ่มจาก
การ บถามพนักงาน ่าบริ ัทมีลัก ณะงาน ย่างไร 
และก า นดระยะเ ลาการด าเนินงานข งโครงการโดย
ใช้   

.การ ิเคราะ ์ระบบ(  )
เป็นขั้นต นในการ ึก า และ ิเคราะ ์ถึงขั้นต นการ
ด าเนินงานข งระบบงานเดิม ซึ่งการที่จะ ามารถ
ด าเนินการในขั้นต นนี้ได้จ าเป็นต้ งผ่านการ นุมัติใน
ขั้นต นที่  ในการน าเ น โครงการ ลังจากนั้นจะ
ร บร มค ามต้ งการในระบบงานใ ม่จากผู้ใช้ระบบ
แล้ น ามา ึก า และน ามา ิเคราะ ์ค ามต้ งการ

       ( )  
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เ ล่านั้นด้ ยการใช้เครื่ งมื ต่าง  ได้แก่ แบบจ าล ง
ขั้นต นค าม ัมพันธ์ข งระบบการท างาน (  

) โดยใช้แผนภาพกระแ ข้ มูล (   
 : )  แ ล ะ แ บ บ จ า ล ง แ ด ง ข้ มู ล 

( )  โดยใช้แผนภาพแ ดงค าม ัมพันธ์
ระ ่างข้ มูล (    :  

) 
. ก า ร ก แ บ บ ร ะ บ บ  (

) เป็นขั้นต นที่ระบุถึงลัก ณะการท างานข ง
ระบบ โดยระบุถึงคุณลัก ณะข ง ุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ 
เทคโนโลยีโปรแกรมภา าที่จะน ามาท าการเขียน
โปรแกรม ฐานข้ มูลข งการ กแบบเครื ข่ายที่
เ มาะ มกับระบบ ิ่งที่ได้จากขั้นต นการ กแบบนี้
จะ เป็นข้ มูลการ กแบบ เพื่ ใช้ท าการเขียน
โปรแกรมตามลัก ณะการท างานข งระบบที่ ได้

กแบบและก า นดไ  ้
. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (

) เป็นขั้นต นในการน าข้ มูลเฉพาะ
ข งการ กแบบมาท าการเขียนโปรแกรมเพื่ ใ ้
เป็นไปตามคุณลัก ณะ และรูปแบบต่าง  ที่ได้ก า นด
ไ ้ ลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้ ยแล้  จะต้ งท าการ
ทด บโปรแกรม ตร จ าข้ ผิดพลาดข งโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นมา และ ุดท้ายคื การติดตั้งระบบ โดยท า
การติดตั้งตั โปรแกรม 

. ก า รบ า รุ ง รั ก า ระบบ  (
) เป็นขั้นต น ุดท้ายข ง งจรพัฒนา

ระบบ ( ) ลังจากระบบใ ม่ได้เริ่มด าเนินการแล้  
ผู้ใช้ระบบจะพบกับปัญ าที่เกิดขึ้นเนื่ งจากค ามไม่
คุ้นเคยกับระบบใ ม่ และค้น า ิธีการแก้ปัญ าเพื่ ใ ้
ตรงกับค ามต้ งการข งผู้ใช้งานเ งได้ 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบทจะกล่า ถึงค าม ัมพันธ์ข ง

ระบบการท างานข งระบบงานใ ม่ ่ามี กระบ นการ
ท างานและบุคคลที่เกี่ย ข้ งกับระบบ ย่างไรบ้างทั้งยัง
แ ดงใ ้ถึงเ ้นทางการไ ลข งข้ มูล ซึ่งมีรายละเ ียด
ดังต่ ไปนี้ 

พนักงาน ( ) คื  บุคคลที่จะท า
น้าที่การเพิ่มลบแก้ไขข้ มูลต่าง รับข้ มูลจัง ัด 

ข้ มูลพนักงาน ข้ มูล ินค้า  ข้ มูลยี่ ้    ข้ มูลรุ่น
ินค้า  จากนั้นจะท าการบันทึกข้ มูลดังกล่า เพื่ เป็น
ลักฐาน  า รับจัดท ารายงานใ ้แก่เจ้าข งกิจการ 

พร้ มทั้งเก็บข้ มูลการช าระเงินจากลูกค้าและจัดท า
ใบเ ร็จรับเงิน 

ลูกค้า ( ) คื  บุคคลทั่ ไปที่
ามารถเข้ามาใช้งานระบบ าร นเท การจ า น่าย
ุปกรณ์การแพทยก์รณี ึก าไ ท์ แซนด์ฟาร์มาซี 

ตั แทนจ า น่าย ( ) คื   บุคคลที่
เจ้าข งกิจการท าการติดต่ ซื้ ินค้ามาจ า น่ายใ ้แก่
ลูกค้าเจ้าข งกิจการ มี น้าที่ก า นดราคา ินค้าและรับ
รายงานข้ มูลต่าง  ใ ้กับเจ้าข งกิจการ 

เจ้าข งกิจการ ( ) คื  บุคคลที่มี น้าที่
ในการก า นดราคา ินค้า ท า น้าที่ในการ างแผนการ
ด าเนินธุรกิจ และมี  านาจในการตัด ินใจ ูง ุด โดย
เจ้าข งกิจการ ามารถเรียกดูรายงานต่าง  ที่จัดเก็บ
ข้ มูลไ ้ในระบบได้เพื่ ใช้ประก บการตัด ินใจในการ
างแผนด าเนินธุรกิจต่ ไป 
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ภาพที่  แ ดงแผนภาพบริบท (  ) 

4. ผลการด าเนินงาน
เริ่มการใช้งานข งเ ็บไซต์ ผู้ใช้ก็ ามารถ

ดูรายละเ ียดข ง ินค้าที่ นใจได้ ย่าง ิ ระ แต่ไม่
ามารถ ั่งซื้ ได้ ากยังไม่ได้ล็ ค ินเข้า ู่ระบบ ดัง

ภาพที่  

ภาพที่  น้าแรกข งเ ็บไซต์ 
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เป็น น้าที่แ ดง ินค้าทั้ง มดเมื่ กดไปที่ 
เมนูด้านบนที่มีชื่ ่า ินค้า จากนั้นก็แ ดง น้าจ
ินค้าทั้ง มดขึ้นมา ดังภาพที่  

ภาพที่  น้าแ ดง ินค้าทั้ง มดข งเ ็บไซต์ 

เป็น น้าที่แ ดง น้าตะกร้า ินค้า ลังจากผู้
ใช้ได้มีการ ั่งซื้ ินค้าเข้ามา ก็จะมาแ ดงในตะกร้า
ินค้า และยังแ ดงรายละเ ียดข ง ินค้าที่ ั่งซื้ ่ามี

จ าน นที่ ั่งเท่าไ ร่ ราคาต่ น่ ยเท่าไ ร่ เมื่ ผู้ใช้
พ ใจก็ ามารถกด ยืนยันการ ั่งซื้  ได้เลย 

ภาพที่  น้าแ ดงตะกร้า ินค้า 

ลังจากผู้ใช้ได้ท าการ ั่งซื้ ินค้าเรียบร้ ย
แล้ ก็ ามารถกดไปที่ แจ้งช าระเงิน ด้านข ามื ก็จะ
มาแ ดงจ  รายการ ั่งซื้ ที่ค้างช าระ รื น้า ินค้าที่
ยังไม่ได้ช าระเงินนั่นเ ง ถ้าผู้ใช้จะช าระเงินก็กดไปที่ 
ปุ่มที่มีชื่ ่า แจ้งช าระเงิน ได้ทันที ดังภาพที่  

ภาพที่   น้าการแจ้งช าระเงินข งผู้ใช้ 

แ ดง น้าแรกข ง ลังร้านจากการเข้าใช้งาน
ข งผู้ดูแลระบบ และยังเก็บข้ มูลพื้นฐานต่าง  ข ง
พนักงาน ข งลูกค้า และเก็บข้ มูลการ ั่งซื้ รับ ินค้า 
ขาย ินค้า และ กรายงานต่าง  ดังภาพที่  

ภาพที่   แ ดง น้าแรกข ง ลังร้าน 

แ ดง น้ารายการขาย ินค้า น้านี้จะแ ดง
รายการ ินค้าทั้ง มดที่ลูกค้าได้ ั่งมา มีรายละเ ียด
ต่าง  ข ง ินค้านั้น  และบ กถึง ถานะการขาย ินค้า
ใ ้กับลูกค้า ดังภาพทึ่  

ภาพที่   แ ดง น้ารายการขาย ินค้า 
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 ลังจาก น้าการขาย ินค้า เพ่ื ดูรายละเ ียด
ินค้าที่ลูกค้าได้ ั่งซื้  ก็กดย้ นกลับเพื่  เข้า น้า

รายการแจ้งช าระเงิน เพื่ ตร จ บ ถานะการช าระ
เงินข งลูกค้า ่าช าระย ดขายมาเท่าไ ร่และ ามารถ
ตร จ บ ลิปการโ นเงินผ่านทางธนาคารได้ ดังภาพ
ที ่  

ภาพที่  แ ดง น้ารายการแจ้งช าระเงิน 

 ลังจากไปตร จ บ ถานะการช าระเงิน
ข งลูกค้าเรียบร้ ยแล้  ก็ กมาเข้า น้าการจัด ่ง
ินค้าเพื่ บันทึกการจัด ่ง เพื่ ใ ้ลูกค้าได้ทราบ
ถานะการจัด ่ง ินค้า ดังภาพที่   

ภาพที่  แ ดง น้ารายการจัด ่ง ินค้า 

5. สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ
   สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 

จากการ ึก าระบบ าร นเท การ
จ า น่าย ล ดไฟและกล้ ง งจรปิด กรณี ึก า บริ ัท 
ไ ที ี เทิร์น จ ากัด เ ็บไซต์เดิมข งทางบริ ัทเป็น
เ ็บไซต์ที่ใช้เพื่ โช ์ ินค้า ย่างเดีย  ไม่ ามารถติดต่
ซื้ ขายผ่านเ ็บไซต์ได้ ท าใ ้ลูกค้าไม่ ามารถรู้ถึง
รายละเ ียดข ง ินค้าชนิดนั้น  แต่ได้เพียงเข้าไปดู ่า
จ า น่าย ะไร ท าใ ้ลูกค้าตัด ินใจไม่ถูก  า รับลูกค้า
และ าจจะเ ียลูกค้ารายนั้น ไป เพราะลูกค้า ามารถ
ไปเลื กซื้ จากบริ ัทคู่แข่งที่ ะด กและร ดเร็ ก ่าได้ 

การท ารายละเ ียดใ ้ลูกค้าได้ชมเพื่ เป็นการบ กถึง
คุณ มบัติข ง ินค้าชนิดนั้น  เพื่ ที่ลูกค้าจะได้รู้ถึง
คุณ มบัติและประ ิทธิภาพการใช้งาน แต่เดิมทาง
บริ ัทจะใช้ ิธีการเ น งานด้ ยการ กบูท รื การ
เ น ่านทางบริ ัทที่ต้ งน าเ น งาน ่ นเ ็บไซต์ข ง
ทางบริ ัทได้มีไ ้โช ์ ินค้าเพื่ ใ ้ลูกค้าเข้ามารับชม มี
โ กา ที่ท าใ ้ทางบริ ัทจะพลาดลูกค้าจากการ ั่งซื้

นไลน์ไป 
ดังนั้นเราจึงช่ ยจัดท าเ ็บไซต์ใ ม่ขึ้นมา

แทนเ ็บไซต์เดิมที่มี ยู่ ท าขึ้นมาในรูปแบบที่มี ี ันที่     
ยงามและบ่งบ กค ามเป็นไ ที ี เทิร์นมากขึ้น มี

การแ ดงรายละเ ียด รื คุณ มบัติข ง ินค้าเพื่ ใ ้
ลูกค้าได้ทราบ และก็ ามารถ ั่งซื้ ได้จริง เมื่ ั่ง ินค้า
แล้ ก็จะมีใบเ ร็จใ ้ลูกค้า เพื่ เพิ่มช่ งทางที่ ะด ก
ใ ้กับลูกค้า และ ่ นข ง ลังร้านจะเป็น ่ นข ง
พนักงานที่ ามารถต บปัญ าใ ้กับลูกค้าได้ และ
ามารถ ั่งซื้ ินค้าจากตั แทนจ า น่ายมาเก็บใน    
ต๊ ก ินค้าได้ ร มทั้งเก็บข้ มูลพนักงาน ข้ มูลลูกค้า 

ข้ มูลต่าง  ีกด้ ย ท าใ ้เ ็บไซต์มีค าม มบูรณ์มาก
ขึ้นในเ ็บเดีย  

ปัญหา 
. เ ็บไซต์มีการโช ์ ินค้าเพียง ย่างเดีย
. เ ็บไซต์ไม่มีรายละเ ียดข ง ินค้าที่ชัดเจน
. ลูกค้าไม่ ามารถ ั่งซื้ ินค้าได้
. พนักงานไม่ ามารถเก็บข้ มูลพนักงานข งลูกค้า

ข้ มูล ื่น ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
. ามารถน าระบบ าร นเท การจ า น่าย ล ดไฟ

และกล้ ง งจรปดิ กรณี ึก า บริ ัท ไ ที ี เทิร์น 
จ ากัดไปใช้งานเพื่ ขาย ินค้าชนิด ื่น   
. รูปแบบข งภา าที่ใช้แ ดงภายในเ ็บไซต์ค รจะมี

การเพิ่มภา าที่เป็น ากล เช่น ภา า ังกฤ  เพ่ื
ต บ น งค ามต้ งการข งลูกค้าต่างชาติได้ 
. ามารถเพิ่ม ินค้าประเภท ื่นเข้ามาจ า นา่ย

ภายในเ ็บไซต์ 
. ามารถน าเ ็บไซต์นี้ไปเป็นตั ย่างเพื่ พัฒนาและ

ต่ ย ด  า รับการ ร้างเ ็บไซต์ขาย ินค้า 
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 กิตติกรรมประกาศ 
ในการพัฒนาระบบ าร นเท การการ

จ า น่าย ล ดไฟและกล้ ง งจรปิด กรณี ึก าบริ ัท 
ไ ที ี เทิร์น จ ากัด ซึ่งมีขั้นต นในการปฏิบัติงาน
ลายขัน้ต น ท าใ ้คณะผู้จัดท าประ บกับปัญ า และ
ุป รรคต่าง  ดังนั้นในการจัดท าโครงงานฉบับนี้จึง

ต้ งได้รับค ามช่ ยเ ลื  และค าแนะน าจากบุคคล
ลายท่าน ซึ่งทุกท่านก็ใ ้ค ามช่ ยเ ลื เป็น ย่างดี 

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงงานจึงข กราบข บพระคุณทุก
ท่านมา ณ โ กา นี้ 

ผู้จัดท าข กราบข บพระคุณ บิดา มารดา 
ที่ค ยใ ้ก าลังใจในการท างานเ ม มาและเป็นทุก ิ่ง
ทุก ย่าง  า รับผู้จัดท า 

ข ข บพระคุณ าจารย์ ุบล รรณ ลิ้ม
กุล าจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม าจารย์ ีณา คงพิ  

คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี าร นเท ทุก
ท่าน ที่ได้ใ ้ค ามกรุณาในการใ ้ค าปรึก า ค าแนะน า
ในการ กแบบ และเขียนโปรแกรมตล ดจนช่ ย
ตร จทานการจัดท าเ ก าร จึ งท าใ ้การจัดท า
โครงงานในครั้งนี้  าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี 

ข ข บพระคุณ บริ ัท ไ ที ิ เทิร์น 
จ ากัด คุณ ีรัตน์ นฤดลประ ัติ กรรมการบริ ัท คุณ
นันทรัตน์ ุกใ     และคุณบัณฑิต 
ประเ ริฐลาภ พนักงานที่ปรึก า ที่ได้ใ ้ค ามกรุณาใน
การใ ้ข้ มูลค าแนะน า และเป็นที่ปรึก าเกี่ย กับ
ระบบ าร นเท การจ า น่าย ล ดไฟและกล้ ง งจร
ปิด กรณี ึก าบริ ัท ไ ที ี เทิร์น จ ากัด จึงท าใ ้การ
จัดท าโครงงานฉบับนี้จนเ ร็จ มบูรณ์ไปได้ด้ ยดี 

ข ข บคุณเพื่ น  ทุกคน ที่ได้ใ ้ค าม
ช่ ยเ ลื  และ ยู่เคียงข้างใ ้ก าลังใจเ ม มา 

ุ ด ท้ า ย นี้ ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า โ ค ร ง ง า น
ข ข บพระคุณทุกท่านที่ได้ใ ้ค ามช่ ยเ ลื ในด้าน
ต่าง  ที่มิ ได้ กนาม ณ ที่นี้ด้ ย ที่มี ่ นท าใ ้
โครงงานระบบ าร นเท การการจ า น่าย ล ดไฟ
และกล้ ง งจรปิด กรณี ึก าบริ ัท ไ ที ี เทิร์น 
จ ากัด ประ บค าม  าเร็จด้ ยดี ทางคณะผู้จัดท าข
กราบข บพระคุณเป็น ย่าง ูงไ ้ ณ โ กา นี้ 

บรรณานุกรม 
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าร นเท  ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขต
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ระบบการรับส่ังและจ าหน่ายต้นอ่อนทานตะวันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณศึีกษา Be Safe  Organic 
Online Information System for Ordering and Selling of Sunflower Sprouts: 

A Case Study of Be Safe Organic 
สรงไตร นนัทชลากรกิจ นุศรา หล่มศรี เจนจิรา ค าประสิทธิ์ ปัณฑช์ณิช เพ่งผล และนงเยาว์ สอนจะโปะ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
new.adsada@gmail.com , jan_25266@hotmail.com 

บทคดัย่อ 
โครงงานน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ระบบการรับสั่งและจ าหน่ายตน้อ่อนทานตะวนั 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา Be Safe 

Organic โดยน าวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ 
(SDLC) มาใช ้รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
โดยผูใ้ช้สามารถใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล พัฒนาระบบการรับสั่งท  าและจัด
จ าหน่ายต้นอ่อนทานตะวนั โดยใช้ภาษา PHP, 

HTML, SQL และ Javascript ส าหรับพฒันา
โปรแกรม และใช ้MySQL เป็นระบบการจดัการ
ฐานข้อมูล ซ่ึงโปรแกรมสามารถจัดการข้อมูล
พื้นฐาน การรับสินคา้เขา้สต๊อก การขาย การแจง้
ช าระเงิน การยืนยนัการ  ช าระเงิน การออก
ใบเสร็จรับเงิน การจดัส่งสินค้า การรับสั่งผลิต
สินคา้ ออกใบรับสั่งผลิต และออกรายงานต่าง ๆ 
ผูใ้ช้ยงัสามารถดูรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจในแต่ละส่วน โปรแกรมมีการสนับสนุน
กระบวนการท างานอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น  

จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการรับสั่ง
และจ าหน่ า ยต้น อ่ อนทานตะวัน เค รือข่ า ย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา Be Safe Organic มีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะกับ
กระบวนการท างาน  
ค าส าคญั: ตน้อ่อนทานตะวนั,การรับสัง่,จ าหน่าย 

ABSTRACT 
The objective of this study was to Online 

Information System for Ordering and Selling of 

Sunflower Sprouts: A Case Study of Be Safe 

Organic. Software development process was 

applied to collect system using Systems 

Development Life Cycle (SDLC), as well as 

documentary studies. User could access the 

interactive system via windows based. The 

system was developed as a web application by 

using PHP, HTML, SQL and JavaScript. The 

database management system using MySQL 

Products in stock, selling, Payment Notice,

Confirmation of payment, Issued receipts, 

delivery, The Manufacturing Order, Made out. In 

each section of the system was distribution’s 

proposed along with relevant information. The 

application can show reports for business 

decision.  

The results showed that Online 

Information System for Ordering and Selling of 

Sunflower Sprouts: A Case Study of Be Safe 

Organic. Finally, all of system module was 

completed and make business go along well, 

effective. 

Keywords: Sunflower sprout, order, selling 
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1. บทน า
ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพ

กนัมากขึ้น บางท่านอาจไม่มีเวลา หรือบางท่าน
อาจจะมีเวลาแต่อาจจะท าไดไ้ม่เต็มที่ ดงันั้นส่ิงที่
จะช่วยให้เราดูดีและสุขภาพดีไดอี้กทางหน่ึงคือ
การเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ 
Healthy Tasty จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับคน
ที่รักสุขภาพและการควบคุมน ้ าหนัก ที่จะท าให ้
อ่ิม อร่อย มีรูปร่างดี และสุขภาพดีจากภายในสู่
ภายนอก 

ดังนั้ นทางผูจ้ ัดท าจึงมีความคิดที่จะท า
การพฒันาระบบขึ้ นมา เพื่อช่วยในการด าเนิน
ธุรกิจของร้าน Be Safe Organic โดยการน าระบบ
สารสนเทศมาช่วยในการขาย เพื่อ เ ป็นการ
ตอบสนองใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการท าสารสนเทศการ
ขายสินคา้ที่สามารถระบุสินคา้และจ านวนสินคา้
ที่ขาย มีการรวมเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าโดยจะ
สามารถเช็คสินคา้คงเหลือไดอี้กดว้ย 

2. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ธีรภัทร อักโขพนั (2558,บทคดัย่อ) ใน
การพฒันาระบบการรับสัง่ผลิตและจ าหน่ายตุ๊กตา
ก ร ะปุ ก อ อม สิน ทห า ร เ รื อ  บน เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านบา้นตุ๊กตาทหารเรือ
โ ด ย น า ว ง จ ร ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ  ( System 

Development Life Cyele : SDLC) มาใช ้ร่วมทั้ง
การศึกษาทฤษฏีที่เก่ียวขอ้ง โดยผูใ้ช้สามารถใช้
งานบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่วนบุคคลการพฒันา
ระบบการรับสั่งผลิตและจ าหน่ายตุ๊กตากระปุก
ออมสินทหารเ รือพัฒนาโดยใช้ภาษา  PHP, 

HTML, CSS และ Javascriptส าหรับพัฒนา

โปรแกรม และใช ้MySQL เป็นระบบการจดัการ
ฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการ
สนับสนุนกระบวนการท างานทางผลิตและ
จ าหน่ายอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน หลงัจากที่ได้ใช้
งานระบบในแต่ละส่วนแล้ว ผูใ้ช้ยงัสามารถดู
รายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจ จากผล
การศึกษาพบวา่ ระบบการรับสัง่ผลิตและจ าหน่าย
ตุ๊กตากระปุกออมสินทหารเรือ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านบา้นตุก๊ตาทหารเรือ มี
ก ารด า เ นินการอ ย่า ง มี ประ สิท ธิภาพ  และ
เหมาะสมกับกระบวนการท างาน โดยระบบ
ดังกล่าวได้นาไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ[1] 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การขาย (Sale) 

การค้าออนไลน์ถือเป็นส่ือกลางใน
การซ้ือขายสินคา้ระหว่างผูป้ระกอบการกบัลูกคา้
อีกช่องท างานหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ือท างานด้านระบบ
ออนไลน์ กล่าวคือ มีเว็บไซต์ และระบบจดัการ
ซ้ือขาย เพือ่ใหลู้กคา้สามารถซ้ือสินคา้และบริการ
จากผูป้ระกอบการรายนั้น ๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
ในที่ น้ี  ก ารค้าออนไลน์ จะ ถูกออกแบบให้
เหมือนกบัการคา้ที่แสดงรายละเอียดสินคา้ ราคา
และการบริการทั้ งหมดที่การนั้ น ๆ มีอยู่ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ลูกค้า เข้ามา ซ้ือผ่าน
เว็บไซต์ โดยไม่ตอ้งมีการเดินท างาน เป็นช่อง
ท างานการจดัจ าหน่ายที่ทนัสมยั สามารถขายของ
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ประหยดัค่าใชจ่้าย และการ
ลงทุนที่ต  ่า        
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สินคา้และการบริการ (Products and Service) 

สินคา้และการบริการคือ  ส่ิงใด
ก็ตามที่ ลูกค้าสามารถเห็นเป็นรูปธรรมหรือ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้
โดยมีระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจใน
ส่ิงนั้น ๆแตกต่างกันไปตามปัจจยับุคคล โดยใน
ความเป็นจริงแลว้นั้น ทุกๆสินคา้และการบริการ
มีลักษณะเฉพาะการใช้งานตามพฤติกรรมความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูแ่ลว้ อยา่งเช่นธนาคาร ที่
มีการเสนอสินค้าและบริการเก่ียวกับธุรกรรม
ท างานการเงิน หรือการลงทุนชนิดต่าง ๆ โดย
ลูกค้าคาดหวังไว้กับความเช่ือมั่นในตัวของ
สถาบันการเงินเป็นส่ิงส าคัญหลัก ว่าเงิน ทอง
หรือทรัพยสิ์นของพวกเคา้นั้น ยงัอยูดี่ ไม่ไดห้าย
สูญ ไ ปกั บ ส่ิ ง ใ ด แล ะ  ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ กั บ
ผลตอบแทนที่ได้รับชดเชยกับความเส่ียงในการ
ลงทุน  เป็นตน้ตน้  

ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
ค ว า ม ห ม า ย  ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ผ่ า น ส่ื อ 

อิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ได้ แ ก่ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ ล ะ ร ะบบ เ ค รื อ ข่ า ย 

คอมพิวเตอร์การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถ
กระท าผ่าน  โทรศัพท์เค ล่ือนที่การโอนเ งิน 

อิเล็กทรอนิกส์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ
โฆษณาในอิน เทอ ร์ เ น็ต  แม้กระทั่ง ซ้ือขาย
ออนไลน์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลด
บทบาทของ ความส าคญัขององค์ประกอบทาง
ธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดงั
เก็บสินคา้ หอ้งแสดงสินคา้รวมถึงพนกังานขาย 

อินเทอร์เน็ต (Internet) 

อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ“เครือข่าย
คอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อกนัทัว่โลกโดย
มี มาตรฐานในการรับ - การส่งขอ้มูลที่เหมือนกนั
โดยที่ขอ้มูลเหล่านั้นอาจจะเป็นตวัอกัษรภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหวหรือจะเป็นเสียงก็ไดร้วมทั้งยงัมี
ความสามารถในการค้นหาขอ้มูลที่อยู่ในแหล่ง  
ต่ า ง  ๆ  ทั่ ว โ ล ก ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประ สิท ธิภาพ ” ดังนั้ น อิน เทอ ร์ เ น็ตจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
เค รือข่ า ยคอมพิว เตอ ร์และข้อ มูลที่ เก็ บใน
คอมพวิเตอร์ 

พรีออเดอร์(Pro-order) 

สินคา้แบบพรีออเดอร์ คือสินคา้ที่ไม่มี
อยู่ในมือของร้านคา้หรือว่าคนขาย ถ้าต้องการ
สินคา้ตอ้งสั่งอยา่งเดียว จะสั่งโดยการเก็บเงินมัด
จ าเอาไวเ้ป็นบางส่วนหรือเต็มจ านวนก็แลว้แต่ตก
ลงกนั แต่จะมีการแจง้บอกลูกคา้ล่วงหน้าว่าจะได้
สินค้าช่วงไหน หรือระยะเวลาการรอสินค้า
ประมาณก่ีวนัหรือก่ีอาทิตยเ์ป็นตน้[2] 

เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1. ภาษา PHP (Professional Home

Page : PHP) เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค้ด
โปรแกรมที่ เก็บและท างานบนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 
(Server-Side Script) ซ่ึงรูปแบบในการเขียนค าสั่ง
การท างานนั้ นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl 

หรือภาษา C และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา 
HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. HTML (ย่อมาจาก Hyper Text

Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับสร้าง
เว็บเพจ มีโครงสร้างประกอบไปด้วย tag และ 
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attribute ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการแสดงผล
ของข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุ อ่ืน ๆ ภาษา 
HTML นั้น เป็นภาษาประเภท Markup ไม่จดัเป็น
ภาษาประเภท Programming สามารถที่จะเรียนรู้
ไดง่้าย 

3. CSS (ย่อ มาจาก Cascading Style

Sheets) เป็นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่
เฉพาะถูกก าหนดขึ้นเพือ่ใชเ้สริมภาษา HTML ให้
สามารถจดัรูปแบบการแสดงผลให้กับ เอกสาร 
HTML ไดส้มบูรณ์แบบมากขึ้น 

4. SQL (ยอ่ มาจาก Structured Query

Language) คือภาษาสอบถามขอ้มูล หรือภาษา
จัดการข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง มีการพัฒนา
ภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมฐานข้อมูลที่
รองรับมากมาย เพราะจดัการขอ้มูลได้ง่าย เช่น 
MySQL, MsSQL, Postgre SQLหรือ MS Access 

เป็นตน้ โปรแกรมฐานขอ้มูลที่ไดรั้บความนิยมคือ 
MySQL เป็นซอฟแวร์Open Source ที่ใชง้านได้
ทั้งใน Linux และ Windows 

5. JavaScript เป็นภาษาโปรแกรม
(programming language) ประเภทหน่ึงที่เรียกกนั
ว่า “สคริปต์” (script) ซ่ึงมีวิธีการท างานใน
ลักษณะ “แปลความและด า เนินงานไปทีละ
ค าสั่ง”(interpret) ภาษาน้ีเดิมมีช่ือว่า Live Script 

ได้ รั บกา รพัฒนาขึ้ นโดย  Netscape ด้ว ย
วตัถุประสงค์ 12เพื่อที่จะช่วยให้เวบ็เพจสามารถ
แสดงเน้ือหา ที่ มีการเปล่ียนแปลงไปได้ตาม
เ ง่ือนไขหรือสภาพแวดล้อมต่างๆกัน  หรือ
สามารถโต้ตอบกับผูช้มได้มากขึ้ น ทั้งน้ีเพราะ
ภาษา HTML แต่เดิมนั้นเหมาะส าหรับใช้แสดง
เอกสาร ที่มีเน้ือหาคงที่แน่นอน และไม่มีลูกเล่น
อะไรมากมายนกั [4] 

3.วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กา รพัฒนาระบบก าร รับสั่ ง แล ะ

จ าห น่ า ยต้น อ่ อนทานตะวันบน เค รือข่ า ย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา Be Safe Organic 

(System Development Life Cycle) หรือ SDLC 

ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 6 

ขั้นตอนที่ใชใ้นการพฒันาระบบดงัน้ี 

1. กา รก าหนดและ เ ลื อกโครงก า ร
(System Identification and Selection) 

2. การเ ร่ิมต้นและวางแผนโครงการ
(System Information and selection) 

3. การวเิคราะห์ระบบ(System Analysis)

4. การออกแบบระบบ(System Design)

5. การพฒันาและติดตั้งระบบ (System

Implementation) 

6. ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ  ( System

Maintenance) 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบการ
รับสัง่และจ าหน่ายตน้อ่อนทานตะวนับนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา Be Safe Organic โดยการ
ออกแบบขั้นตอนในการท างานของแผนภาพ
บริบท (Context Diagram) ออกแบบแผนภาพ
กระแสขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการไหลของขอ้มูล
ระหว่างกระบวนการ (Data Flow Diagram) 
ออกแบบความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลภายใน
ระบบ  
(E-R Diagram) และออกแบบตารางขอ้มูล (Data 

Table Design) ดงัต่อไปน้ี 
1. พนัก ง าน  (Employee) มี หน้ า ที่

จดัการขอ้มูลพื้นฐานกับระบบ เพื่อเตรียมความ
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พร้อม  ประกอบ ด้วยข้อ มูลจังหวัด  ข้อ มูล
พนักงาน ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า ข้อมูลสินค้า 
ขอ้มูลธนาคาร ขอ้มูลข่าวประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล
เว็บบอร์ด ข้อมูลบทความ และท าการบันทึก
ข้อ มู ล สินค้า ร ายละ เ อี ยดของ สินค้า ลง ใน
ฐานขอ้มูล ในส่วนงานขายสินคา้มีหน้าที่ท  าการ
ขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแจ้ง
ข้อ มู ลก า รช า ระ เ งิ น  พนัก ง าน จะ มีหน้ าที่
ตรวจสอบการช าระเงินของสมาชิกที่ท  าการสั่งซ้ือ
แลว้ พนักงานท าการยนืยนัการช าระเงินและการ
จดัส่งสินคา้ ออกรายงานขายสินคา้ เสนอให้แก่
เจา้ของร้านเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการ  

2. เจา้ของกิจการ (Owner) คือ บุคคลที่
มีหน้าที่ในการก าหนดราคาสินคา้ ท  าหน้าที่ใน
การวางแผนการด าเนินธุรกิจ และมีอ านาจในการ
ตัดสินใจสูงสุด โดยเจ้าของกิจการสามารถดู
รายงานที่จดัเก็บขอ้มูลไวใ้นระบบได ้

3. ลูกคา้ (Customer) ลูกคา้ คือ บุคคล
ทัว่ไปที่สมคัรสมาชิกเพื่อสั่งซ้ือสินคา้ได ้เม่ือท า
การสมัครสมาชิกแล้วลูกค้าจาเป็นที่จะตอ้งให้
ขอ้มูลแก่ทางร้าน เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการ
สัง่ซ้ือ ขอ้มูลการช าระเงิน เป็นตน้ 

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
1. หนา้จอหลกั

  แสดงหนา้หลกัเป็นหนา้แรกของระบบ ที่
จะมีรายละเอียดของเมนูต่าง ๆ ของระบบให้
ลูกคา้ใชง้าน  

ภาพที่ 1 แสดงหนา้จอหลกั 

2. หนา้จอรายละเอียดสินคา้
แสดงหนา้จอแสดงรายการสินคา้ทั้งหมด

ของร้านค้า แสดงช่ือสินค้า รูปภาพสินค้าและ
ราคาสินคา้ 

ภาพที่ 2 แสดงหนา้จอรายละเอียดสินคา้ 

3. หนา้จอเขา้สู่ระบบสมาชิก
         หนา้จอล็อกอินเขา้สู่ระบบสมาชิกของลูกคา้
ที่เป็นสมาชิกกับทางร้าน และหน้าจอ โดยกรอก 

Username และ Password เพือ่ Login เขา้สู่ระบบ 
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ภาพที่ 3 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบสมาชิก 

4. หนา้จอรายการซ้ือสินคา้
   แสดงข้อมูลรายการขาย สามารถแก้ไข
สถานะการจดัส่ง ซ่ึงได้แก่ ยกเลิกใบสั่งซ้ือ การ
ยืนยนัใบสั่งซ้ือ ยงัไม่ช าระเงิน รอตรวจสอบ
ยอดเงิน  รอการผลิต สินค้าและผลิต สินค้า
เรียบร้อยรวมถึงหน้าจอน้ียงัสามารถเพิ่มขอ้มูล
การผลิต และสามารถพมิพใ์บสัง่ซ้ือ 

ภาพที่ 4 หนา้จอรายการซ้ือสินคา้ 

5. หนา้จอรายการแจง้ช าระเงิน
หน้าจอแสดงรายการแจง้ช าระเงินจะให้

สมาชิกกรอกขอ้มูลแจง้ช าระเงิน 

ภาพที่ 5 แสดงหนา้จอรายการแจง้ช าระเงิน 

6. หนา้จอผูดู้แลระบบ
หน้าจอแสดงเมนูการท างานต่าง ๆ ของ

ระบบหลงัร้านประกอบด้วย ขอ้มูลพื้นฐานของ
ทางร้าน และรายงานต่าง ๆ  

ภาพที่ 6 แสดงหนา้จอผูดู้แลระบบ 

7. หนา้จอรายการรับสินคา้
        ประกอบด้วย ล าดับที่สินคา้ รหัสสินคา้ 

ช่ือสินคา้ จ  านวน   

ภาพที่ 7 หนา้จอรายการรับสินคา้ 

8. หนา้จอเพิม่ขอ้มูลสินคา้
ใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้า สามารถ

บนัทึกขอ้มูลสินคา้ที่ท  าการเพิม่แลว้ ประกอบดว้ย
ประเภท รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ รายละเอียดสินคา้ 

ภาพที่ 8 หนา้จอเพิม่ขอ้มูลสินคา้ 
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9. หนา้จอรายการสัง่ซ้ือสินคา้
หน้าจอแสดงรายการสั่งซ้ือสินคา้ ลูกคา้

สามารถใบเสร็จ ยอดรวม สถานะ การจัดส่ง
สินคา้ 

ภาพที่ 9 หนา้จอรายการสัง่ซ้ือสินคา้ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล

ในการพฒันาโครงงานระบบการรับสั่ง
และจ าหน่ายต้นอ่อนทานตะวันบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา Be Safe Organic ผูจ้ดัท  า
ได้เ ร่ิมท าการศึกษาข้อ มูล  และขั้ นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ จากในระบบงาน Be Safe 
Organic ก่อนที่จะน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มา
ช่วยในการพฒันาระบบงานเดิม และวิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้ น และน ามาแก้ไขในการพฒันา
ระบบการรับสัง่ตน้อ่อนทานตะวนั 

ระบบการรับสั่งและจ าหน่ายต้นอ่อน
ทานตะวนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา 
Be Safe Organic เป็นระบบที่มีขั้นตอนในการ
พฒันาหลายขั้นตอน ดงันั้นจึงท าให้สามารถช่วย
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตอ้งใน
การปฏิบตัิงาน 

จากการพัฒนาระบบการรับสั่งและ
จ าห น่ า ยต้น อ่ อนทานตะวันบน เค รือข่ า ย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา Be Safe Organic พบว่า
กิจการมีการลดขั้นตอนการท างาน ท าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว การจดัการขอ้มูลพื้นฐานมีความ
สะดวก และถูกตอ้งมากขึ้นจากเดิม ลูกคา้สามารถ
เลือกซ้ือตน้อ่อนทานตะวนัตามความตอ้งการได ้
และเม่ือเจา้ของกิจการตอ้งการทราบขอ้มูลต่าง ๆ 

ก็สามารถเรียกดูขอ้มูลหรือรายงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ท าให้การด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถน าโครงงานระบบการรับสั่ง

และจ าหน่ายต้นอ่อนทานตะวันบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา Be Safe Organic ไป
ประยกุตใ์ชก้บัการขายสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ เช่น การ
จ าหน่ายของฝาก เป็นตน้  
2. รูปแบบของภาษาที่ใช้แสดงภายในเว็บไซต์
ค ว ร จ ะ มี ก า ร เพิ่ ม ภ า ษ าที่ เ ป็ น ส า ก ล  เ ช่ น
ภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ต่างชาติได ้
3. สามารถน าเวบ็ไซตน้ี์ไปเป็นตวัอยา่งเพื่อพฒันา
ส าหรับการสร้างเวบ็ไซตข์ายสินคา้ประเภทต่าง ๆ 
ได ้
4. ระบบที่พฒันาขึ้นยงัขาดกระบวนการท างาน
การสั่งซ้ือและรับสินคา้ จากผูผ้ลิตและตวัแทน
รายอ่ืน เพราะฉะนั้นสามารถพฒันากระบวนการ
ท างาน ในส่วนน้ีเพิม่เพือ่ท  าใหร้ะบบมีการท างาน
ที่สมบูรณ์ขึ้น 

6. กิตติกรรมประกาศ
ในการพฒันาระบบการร ับสั ่งและ

จ าหน่า ยต น้อ ่อนทานตะว นั บน เค รือ ข ่า ย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา Be Safe Organic ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการปฏิบตัิงานหลายขั้นตอน ท าให้
ผูจ้ดัท  าประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ด ังนั้นในการจดัท าโครงงานฉบบั น้ีจ ึงตอ้ง
ได้รับความช่วยเหลือ และค าแนะน าจากบุคคล
หลายท่าน ซ่ึงทุกท่านก็ให้ความช่วยเหลือเป็น
อย ่างดี ด ังนั้นผู จ้ ดัท  า โครงงานจึงขอกราบ 
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณอาจารยปั์ณฑ์ชณิช เพ่ง
ผล  อาจารยน์งเยาว  ์สอนจะโปะ อาจารยท์ี่
ป ร ึก ษ า แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย ค์ ณ ะ เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศทุกท่าน ที่ได้ให้ความเมตตากรุณา
ต่อผูจ้ดัท  าในการให้ ค  าปรึกษาแนะแนวทางใน
การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดีมีการตรวจสอบ
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โปรแกรมทุกขั้นตอน ตลอดจนตรวจเอกสาร
จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ พีระ ปลอดภยั ที่ให้
รายละ เอ ียด เ กี ่ยวก ับสินค า้  และระบบการ
ท างานเดิมของการรับสั่งตน้อ่อนทานตะวนั จน
สา ม า รถพ ฒันา ร ะบบก า รร ับสั ่ง ต น้ อ ่อ น
ทานตะวนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่าง
สมบูรณ์ทุกขั้นตอน  

ขอขอบคุณ เพื ่อน  ๆ  ท ุกคนที ่ได ้ให้
ความช่วยเหลือ  และอยู ่เคียงขา้งให้ก  าล ังใจ
เสมอมาส ุด ท า้ ย นี ้ ผู จ้ ดั ท  า โ ค ร ง ง า น
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ   ที่มิได้ออกนาม ณ ที่น้ีด้วย ที่มี
ส่วนท าให้โครงงานระบบการรับสั ่งตน้อ่อน
ทานตะวนับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา
ร้าน Be Safe Organic ประสบความส าเร็จ
ด้วยดี ทางผูจ้ดัท  าขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ระบบการส่ังตดัชุดแต่งกายของทหารเรือและชุดข้าราชการบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ กรณีศึกษาร้านสูทจสัตกิ 

Online Information System for Sailor Tailoring and Government Sets: A Case Study of Sutjustic 
จิราภรณ์  ไชยสงค ์วนัวสิาข ์ เทียมจนัทร์ และ อชิระ  สิงห์โตทอง 
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บทคดัย่อ 
โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบการ

สั่งตัดชุดแต่งกายของทหารเรือและชุดข้าราชการบน
เ ค รื อข่ า ย อิน เทอ ร์ เ น็ ต  ก ร ณี ศึ กษ า ร้ าน สูทจัส ติ ก 
กระบวนการพฒันาระบบได้น าวงจรชีวิตในการพฒันา
ระบบ (SDLC) มาใช ้รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยผูจ้ดัท าไดพ้ฒันา ระบบดว้ยภาษา PHP, HTML, SQL 

และ Javascript ใช้ MySQL เป็นระบบการจัดการ
ฐานขอ้มูล และใช ้Adobe Dreamweaver CS5 ในการช่วย
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ในแต่ละส่วนของ
โปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการท างานอย่าง
สมบูรณ์ครบถว้นท าให้ผูใ้ช้งานเขา้ใจในการท างานของ
ระบบไดง่้ายข้ึน ทั้งในส่วนของการจดัเก็บและเรียกดูขอ้มูล
พ้ืนฐานต่าง ๆ สมคัรสมาชิก การสั่งซ้ืออุปกรณ์/การรับ
อุปกรณ์ การสั่งตัดชุด การแจ้งช าระเงิน และการออก
รายงานต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมแล้ว 
ระบบการสัง่ตดัชุดแต่งกายของทหารเรือและชุดขา้ราชการ 
นั้นจะช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถท างานไดส้ะดวก งานท่ีไดมี้
ความถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากผลการพัฒนาระบบและมีการทดลอง
น าไปใช ้ระบบการสั่งตดัชุดแต่งกายของทหารเรือและชุด
ข้าราชการ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามท่ีตอ้งการของกระบวนการทางธุรกิจและอ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชใ้นการท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ค าส าคญั: ชุดขา้ราชการ, การสัง่ตดั, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ABSTRACT 

This project aims to develop the Online 

Information System for SailorTailoring and Government 

Sets: A Case Study of Sutjustic. The system utilized 

(System Development Life Cycle: SDLC) which includes 

education theories. The website will utilise PHP, HTML, 

SQL and JavaScript languages, and also uses MySQL as a 

database management system which uses Adobe 

Dreamweaver CS5 to design and develop the system. 

Each part of the program was developed and supports the 

process and functions adequately and allows users to 

understand the functioning of the system easily. It also 

allows the storage and retrieval of basic subscription 

orders and receiving devices. It also produces custom 

designed invoices and relevant reports accurately, faster 

and more efficiently compared to the original system. 

The development results were incorporated into 

the new system and now work more efficiently to meet 

the requirements of the business processes and facilitate 

users more efficiently. 

Key Words: Government Set, Sailor Tailoring, Online 

System 

1. บทน า
 เน่ืองจากธุรกิจตัดเย็บเส้ือผา้เป็นอาชีพท่ีสร้าง

รายไดเ้ล้ียงตวัเองและครอบครัวไดต้ลอด โดยไม่ตอ้งมีการ
ลงทุนมากสามารถประกอบธุรกิจไดท่ี้บา้นหรือสร้างเป็น
ธุรกิจครอบครัว เพราะเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเป็นหน่ึงใน
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ปัจจยัการด ารงชีวิตของ และเคร่ืองแบบราชการ เป็นชุดท่ี
ถูกท าข้ึนให้มีรูปแบบมาตรฐานเพ่ือใชส้วมใส่ระหวา่งการ
เขา้ปฏิบติังานหรือกิจกรรมในองคก์ร ซ่ึงทุกคนตอ้งปฏิบติั
ในการสวมใส่เส้ือผ้าอย่างเคร่งครัดและเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั  และร้าน สูทจสัติก เป็นร้านท่ีรับสัง่ตดัชุดแต่งกาย
ทหารเรือ และชุดขา้ราชการ โดยร้านตั้งอยูท่ี่ 0838/9 ถนน 
สุขาภิบาล 8 อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี รหัสไปรษณีย ์
20180 หมายเลขโทรศพัท์ 038-438243 โดยมีคุณวิเชียร ศิริ
โท เป็นเจ้าของร้าน โดยร้านท่ีจะมีชุดแต่งกายหลายแบบ 
เช่น ชุดแต่งกายทหารเรือ ชุดใส่ประกอบพิธีต่าง ๆ ชุดสูท 
ชุดขา้ราชการต่าง ๆ เคร่ืองแบบครู เป็นตน้ ลกัษณะการ
ท างานของทางร้านจะใช้วิธีการวดัขนาดของแต่ละส่วน
และท าการจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ลงในเอกสาร ซ่ึงเป็นเหตุ
ให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลและมีเอกสารสูญหาย
บ่อยคร้ัง  เ น่ืองจากการเ พ่ิมข้ึนของจ านวนลูกค้า ซ่ึง
เทคโนโลยีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตมนุษยใ์นยุกต์
ปัจ จุบันมาก ข้ึน  และระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์             
e-Commerce มีการเจริญเติบโตตลอดเวลาเน่ืองมาจาก
อตัราการเจริญเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
การเพ่ิมข้ึนของเวบ็ไซต์ทางธุรกิจมีอย่างต่อเน่ืองจึงท าให้
การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นการ
เพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ และอ านวยความสะดวกให้กบั
ลูกคา้ 

ดังนั้ นผูจ้ ัดท าโครงงานจึงมีความต้องการท่ีจะ
พฒันาเพ่ือช่วยในการประกอบธุรกิจ ท่ีจะน าระบบการสั่ง
ตดัชุดแต่งกายของทหารเรือและชุดขา้ราชการ โดยสามารถ
ท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึง
ได้มีการน าระบบ e-Commerce เพ่ือเข้ามาช่วยในการ
อ านวยสะดวกแก่การด าเนินกิจการของทางร้านให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งข้ึน เพ่ิมยอดขายสินคา้ 
เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายของระบบการสัง่ตดัชุดแต่งกาย
ของทหารเรือและชุดขา้ราชการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาร้านสูทจสัติก 

2. วรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
 นางสาวกุสุมา ชุ่มอ่อง (2556, บทคดัย่อ) ในการ

พัฒนาระบบสั่งท ากรอบรูปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา ร้านต๊ิกโฟโต้ มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า และอ านวยความสะดวกรวดเร็ว
และความถูกตอ้งในการด าเนินงาน ไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ี
วางไว ้คือ สามารถท าการสมัครสมาชิกลูกค้าสามารถ
คน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว สามารถท า
การสั่งซ้ือและสั่งท าสินคา้ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ได ้ในการสั่ง
ท าสามารถเลือกรูปแบบและระบุขนาดสินคา้ไดต้ามความ
ตอ้งการ หลงัร้านสามารถค านวณราคาตน้ทุนเพื่อประเมิน
ราคาใหแ้ก่ลูกคา้ได ้เม่ือลูกคา้สัง่ซ้ือสามารถท าการแจง้การ
ช าระเงินผ่านเวบ็ไซต์ได ้หากลูกคา้ตอ้งการทราบสถานะ 
การช าระ เ งินของตนก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได ้
กระบวนการขายจะสมบูรณ์เม่ือหลงัร้านจดัส่งสินคา้ระบบ
จะหักสต๊อกโดยอัตโนมัติ และยงัช่วยพนักงานในการ
บริหารงานและจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานต่าง ๆ 

 นางสาวชยานุช ร่องวารี และนายทรงสิทธ์ิ งามสม 
(2557, บทคดัย่อ) ในการจดัท าโครงงานระบบการรับสั่ง
ผลิตและจ าหน่ายขนมไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทุ่ง คณะผู ้จัดท าได้ท าการศึกษา
ขอ้มูลและขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ของร้านขนมไทย 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัท าโครงงานระบบการ
รับสั่งผลิตและจ าหน่ายขนมไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านทุ่งผล สามารถท างานได้ตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้คือ พนักงานสามารถรับสินคา้ผ่าน
ระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ลูกคา้สามารถสั่งผลิต
สินคา้และสั่งซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดต้ลอด 
24 ชั่วโมง และสามารถแจ้งการช าระเงินได้ตลอด 24 

ชั่วโมง และระบบยงัสามารถออกรายงานต่างๆ ให้แก่
เจ้าของกิจการเ พ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงานของกิจการ 

 นางสาวฤทยัรัตน์ เถกิงเกียรติ และนางสาวรติญา 
เพ่ิมพลู (2556, บทคดัยอ่) การพฒันาโครงงานระบบการสั่ง
ท า และจ าหน่ายของท่ีระลึกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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กรณีศึกษา ร้าน T-idea มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวก ความรวดเร็ว ความถูกตอ้งในการด าเนินงาน และ
ครอบคลุมการท างานในการจดัเก็บขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูล 
การค้นหาข้อ มูล  ในการสั่ งท า สินค้าบน เค รือข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนการออกรายงานต่าง ๆ ซ่ึงเ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัระบบงานเดิม ระบบการสัง่ท า และจ าหน่าย
ของท่ีระลึกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีพัฒนาข้ึนช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานอีกทั้งยงัช่วยให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถท างานได้ตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้คือ กิจการสามารถสั่งซ้ือสินคา้กับ
ตวัแทนจ าหน่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ลูกคา้
สามารถ ซ้ือ สินค้า และสั่ ง ท า สินค้า ผ่ าน เ ค รื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตไดต้ลอด24 ชัว่โมงและสามารถออกใบสั่งท า
สินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ และระบบยงัสามารถออกรายงานต่าง ๆ 
ใหแ้ก่เจา้ของกิจการเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ลูกคา้ของระบบสั่งตดัชุดแต่งกายทหารเรือและ

ชุดขา้ราชการคือ ขา้ราชการท่ีตอ้งสั่งตดัการชุดเคร่ืองแบบ
ราชการและชุดทหารเรือ คือชุดแต่งกายทหารเรือ ชุด
เคร่ืองแบบครู ชุดเคร่ืองแบบพยาบาล หมอ ฯลฯ [1] 

สินค้าของระบบการสั่ งตัด ชุดแต่ งกายของ
ทหารเรือและชุดขา้ราชการ คือ ชุดเคร่ืองแบบทหารเรือ
และชุดยนิูฟอร์มราชการต่าง ๆ  [2]    

เคร่ืองแบบข้าราชการ  หมายถึง เคร่ืองแบบ 
เคร่ืองแต่งกายทั้ งหลายท่ีทางราชการได้ก าหนดให้แต่ง 
รวมทั้งเคร่ืองหมายต าแหน่ง สังกดั หรือเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ 
ตลอดจนส่ิงประกอบเคร่ืองแบบอย่างอ่ืนดว้ย เคร่ืองแบบ
ขา้ราชการท่ีทางราชการก าหนดข้ึนน้ี เป็นเคร่ืองแสดงถึง
สัญลกัษณ์ของผูแ้ต่งวา่เป็นขา้ราชการ ผูท้รงเกียรติ ฉะนั้น 
ผูแ้ต่งเคร่ืองแบบตอ้งรักศกัด์ิศรี มีจิตใจสูง เขม้แข็ง หนัก
แน่น อดทน เสียสละ สุภาพ อ่อนโยน มีวินัย มีศีลธรรม
และวฒันธรรม  ประกอบดว้ย  ความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีความ
สามคัคีกนั(Gotoknow, ออนไลน์, 2558) [3] 

ผา้ คือ วสัดุท่ีมีลกัษณะเป็นแผ่นท่ีผลิตจากเส้นใย, 

เสน้ดา้ย หรือวสัดุพ้ืนฐานรวมกนั การเลือกซ้ือเส้ือนอกจาก

แบบท่ีเราตอ้งการแลว้ท่ีส าคญัคือเน้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบัการ
สวมใส่ในช่วงเวลาท่ีตอ้งการและเหมาะกบัสภาพอากาศใน
ขณะนั้น จ าเป็นท่ีเราควรจะรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัชนิดของผา้
และคุณสมบติัเพ่ือเลือกซ้ือใหถู้กตอ้ง [4] 

การขายสินคา้ คือ โดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงค าวา่ การ
ขายสินคา้ คือการขายสินคา้ระหว่างผูซ้ื้อ และผูข้ายสินคา้
ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือสินคา้ด้วยเงินสดหรือเงินผ่อนก็ตาม
ข้ึนอยูก่บัความสะดวก และความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
(Gotoknow, ออนไลน์, 2557) [5]  

อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทัว่
โลก โดยใช้ภาษาท่ีใช้ส่ือสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ท่ี
เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผูใ้ช้เครือข่ายน้ีสามารถ
ส่ือสารถึงกนัไดใ้นหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เวบ็บอร์ด และ
สามารถสืบคน้ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้ งคดัลอก
แฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมมาใชไ้ด ้[6]  

ระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ความหมาย การท าธุรกรรมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในทุก ๆ 
ช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
สามารถกระท าผ่าน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี การโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาใน
อิน เ ท อ ร์ เ น็ ต  แม้ก ร ะทั่ ง ซ้ื อข า ยออนไลน์  โ ด ย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือลดค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กร  โดยก ารลดบทบาทของความส า คัญของ
องค์ประกอบทาง ธุร กิจลง  เ ช่น  ท า เล ท่ีตั้ ง  อาคาร
ประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึง
พนักงานขาย พนักงานแนะนาสินค้า พนักงานต้อนรับ
ลูกคา้เป็นตน้ ดงันั้นจึงลดขอ้จ ากดัของระยะทางและเวลา
[7]  

2.3 ภาษาทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

1. Professional Home Page (PHP) คือ
ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซต ์ภาษาพีเอชพี
ใชส้ าหรับจดัท าเวบ็ไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 
HTML ซ่ึงเป้าหมายหลักของภาษาน้ี คือให้นักพฒันา
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เว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ท่ีมีความตอบโตไ้ด้อย่าง
รวดเร็ว 

2. Structured Query Language (SQL) คือภาษา
สอบถามขอ้มูล หรือภาษาจดัการขอ้มูลอยา่งมีโครงสร้าง มี
การพฒันาภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ี
รองรับมากมาย เพราะจดัการขอ้มูลไดง่้าย 

3. Hyper Text Markup Language (HTML)

เป็นภาษาท่ีใชใ้นการเขียน เวบ็เพจ ซ่ึงเป็นภาษาพ้ืนฐานใน
การเขียนเวบ็เพจ ไม่วา่เราจะไปดู Source Code ใน เวบ็เพจ
ใด Source Code ท่ีเราเห็นจะเป็นภาษา HTML ทั้งส้ิน

4. JavaScript เ ป็ น ภ าษ า โป รแกรม 
(Programming Language) ประเภทหน่ึง ท่ีเรียกกันว่า 
"สคริปต"์ (script) ซ่ึงมีวธีิการท างานในลกัษณะของ “แปล
ความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง” (interpret) ไดรั้บการ
พฒันาข้ึนโดย Netscape ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะช่วยให้
เว็บเพจสามารถแสดงเน้ือหา ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปได้
ตามเง่ือนไขหรือสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

2.4 ระบบจดัการฐานข้อมูล 

1. MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลท่ีมี
หน้า ท่ี เ ก็บข้อมูล  เ พ่ือใช้ในการเ ก็บข้อมูลท่ีได้จาก
ระบบงานท่ีโปรแกรมเมอร์ไดส้ร้างข้ึน  โดยใชภ้าษา SQL  

(SQL คือ ภาษาท่ีใชใ้นการจดัการกบัฐานขอ้มูลโดยเฉพาะ 
เช่น สร้างฐานขอ้มูล เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูล เป็น
ตน้ )โดย MySQL จะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผูใ้ชก้บั
ฐานข้อมูล ซ่ึง MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 
(database management system DBMS) ส าหรับฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ โดยเราสามารถติดต่อกบั MySQL โดยการ
เขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ไดเ้ช่น PHP, Perl, Java, C#, C, 

Ruby, C++ เป็นตน้ 

3. วธีิการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงาน

การพัฒนาระบบการสั่งตัดชุดแต่งกายของ
ทหารเรือและชุดข้าราชการ  มีวงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle) หรือ SDLC ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยขั้นตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอนท่ีใชใ้น
การพฒันาระบบดงัน้ี 

1. การก าหนดและเลือกโครงการ ผูพ้ฒันาระบบ
ไดศึ้กษาพฒันาระบบจากเจา้ของธุรกิจและศึกษาขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต์ซ้ือขายพร้อมกระบวนการธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
ประกอบกบัมีความรู้พ้ืนฐานทางดา้น 

2. การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ มีการพฒันา
ระบบตามกระบวนการ (SDLC) ท างานเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้
วนัท่ี 13 เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 
2558 เพื่อใหก้ารท าโครงงาน 

3. การวิเคราะห์ระบบการด าเนินงาน มีการเก็บ
ขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการผูใ้ช้ว่าตอ้งการ
พฒันาระบบให้สามารถท างานได้ตรงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้

4. การออกแบบระบบ ขั้นตอนการน าข้อมูล
ระบบงานเดิมท่ีวิเคราะห์น ามาพัฒนาระบบโดยเขียน
โปรแกรมแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) 

ตามแผนภาพบริบท (Context Diagram) ความสัมพนัธ์ของ
ฐานขอ้มูล (E-R Diagram) การออกแบบตารางขอ้มูล (Data 

Table Design) ท่ีไดอ้อกแบบไว ้

5. การพฒันาและติดตั้ งระบบ โดยผูจ้ ัดท าได้
พฒันา ระบบดว้ยภาษา PHP, HTML, SQL และ Javascript 

ใช ้MySQL เป็นระบบการจดัการฐานขอ้มูล และใช ้Adobe 

Dreamweaver CS5 ในการช่วยออกแบบและพัฒนา
ระบบงาน และการติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีจ าเป็นในการพฒันา
ระบบแลว้จึงเร่ิมตน้ในการสร้างฐานข้อมูลและจึงสร้าง
เวบ็ไซต์พร้อมกบัการทดสอบความถูกตอ้งของระบบเม่ือ
ระบบเสร็จสมบูรณ์แลว้จึงน าไปใชใ้นการขายสินคา้  

ทดสอบระบบ ขั้นตอนการทดสอบระบบงานท่ี
พฒันาโดยจะตอ้งท าการทดสอบโดยผูเ้ชียวชาญ ผูพ้ฒันา
ระบบและผูใ้ชร้ะบบงาน 

6. การบ ารุงรักษาระบบ เม่ือเจ้าของกิจการใช้
ระบบแลว้พบขอ้ผิดพลาดหรือตอ้งการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ของเวบ็ไซตจึ์งแจง้ผูพ้ฒันาใหป้รับปรุงแกไ้ขตามท่ีตอ้งการ 
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ขอบเขตการด าเนินงาน 

1. จดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน ผูดู้แลระบบจะท าการ
จดัเก็บขอ้มูล เช่น ขอ้มูลผูดู้แลระบบ ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูล
วธีิการช าระเงิน ขอ้มูลธนาคาร เขา้สู่ระบบของบริษทั เป็น
ตน้ 

2. สมัครสมาชิก ลูกค้าสามารถท าการสมัคร
สมาชิก และลงช่ือเข้าใช้ในการเลือกดูสินคา้และท าการ
สั่งซ้ือสินคา้ โดยระบบจะท าการจดัเก็บช่ือนามสกุล ท่ีอยู่
และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ของลูกค้า เ พ่ือ
สะดวกในการจดัส่งสินคา้ 

3. การสั่งซ้ืออุปกรณ์/รับอุปกรณ์ ทางร้านได้มี
การสั่งซ้ืออุปกรณ์โดยจะมีการบนัทึกรายละเอียดสินคา้ท่ี
สั่งซ้ือ ลงในแฟ้มข้อมูลสั่งซ้ืออุปกรณ์ การรับอุปกรณ์ 
ได้รับสินค้าตามใบสั่งซ้ืออุปกรณ์ จะท าการเก็บบันทึก
ขอ้มูลลงในแฟ้มการรับอุปกรณ์ และพนักงานจะท าการ
การเบิกอุปกรณ์เพื่อไปในการผลิตสินคา้ 

4. การสัง่ตดัและช าระเงิน ลูกคา้สามารถจ านวน
สินคา้ ก าหนดขนาดชุดไดด้ว้ยตนเอง เม่ือลูกคา้ตดัสินใจสัง่
ตดัระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลรายการสินคา้ท่ีสั่ง วนัท่ีสั่ง
สินคา้ ราคาสินคา้ และวนัท่ีส่งสินคา้ 

5. วิ เคราะห์และออกรายงานท างานระบบ
สามารถออกรายงานต่าง ๆใหก้บัเจา้ของกิจการ 

-  รายงานขอ้มูลลูกคา้ 
-  รายงานขอ้มูลพนกังาน 

-  รายงานการสัง่ตดั 

-  สรุปยอดขายประจ าเดือน

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบทคือแผนภาพกระแสขอ้มูลแสดง

ภาพรวมการท างานของระบบการสั่งตดัชุดแต่งกายของ
ทหารเรือและชุดข้าราชการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาร้านสูทจัสติก แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ
ระบบงานซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. เจา้ของกิจการ เป็นผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ
ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การก าหนดราคาสินคา้ และจะ
ไดรั้บผลจากการด าเนินงานในรูปของรายงาน เช่น รายงาน

ข้อมูลลูกค้ารายงานรายรับ รายงานข้อมูลสินค้าค้างส่ง 
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินกิจการ 

2. ลูกค้า คือ บุคคลทั่วไปท่ีสามารถเข้ามาชม
เวบ็ไซต์และสามารถสมคัรสมาชิกเพ่ือสั่งซ้ือสินคา้ไดเ้ม่ือ
ท าการสมคัรสมาชิกแลว้ลูกคา้จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ขอ้มูลแก่
ทางร้านเช่น ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลการสั่งซ้ือ ขอ้มูลยืนยนัการ
ช าระเงิน เป็นตน้ 

3. พนกังาน ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการดูแลระบบทั้งการ
ซ้ือสินค้า แก้ไขข้อมูลหรือปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ
น่าสนใจและทนัสมยัอยูต่ลอดเสมอ เป็นผูค้วบคุมการเขา้
ใชง้านระบบสมาชิกโดยมีการควบคุมดูแลเพื่อให้สมาชิก
สามารถเขา้ใชง้านระบบและตดัสิทธิการใชง้านของลูกคา้ 
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ภาพท่ี 1  แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
แสดงหนา้จอหลกั เป็นหนา้แรกของระบบท่ี

จะมีรายละเอียดของเมนูต่าง ๆ ประกอบดว้ย เมนูสมาชิก 
หมวดหมู่สินคา้ หนา้แรก แบบชุด การสั่งตดัและวดัตวั วิธี
กรช าระเงิน บทความ เวบ็หลกั ติดต่อเรา  

ภาพท่ี 1 แสดงหนา้จอหลกัของระบบ 
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แสดงหน้าจอขอมูลสินคา้โดยจะแสดงรายการ
สินคา้ทั้งหมดประกอบดว้ย ช่ือสินคา้ เน้ือผา้ แบบผา้ สีผา้
และราคาสินคา้ 

ภาพท่ี 2 แสดงหนา้จอสินคา้ 

แสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้า ประกอบด้วย 
รูปภาพสินคา้ รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ รายละเอียดสินคา้ ราคา
สินคา้ จ านวน เน้ือผา้ สีผา้ แบบผา้ ในส่วนของรายละเอียด
ของชุดใหลู้กคา้ระบุขนาดไซตต์่าง ๆ 

ภาพท่ี 3 หนา้จอรายละเอียดสินคา้ 

หน้าจอการเข้าสู่ระบบเพ่ือจัดการในส่วนของ
หลงัร้านส าหรับผูดู้แลระบบและเจา้ของกิจการ  

ภาพท่ี 4 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ 

แสดงหนา้จอขอ้มูลจงัหวดั ใชใ้นการเพ่ิม  แกไ้ข 
และลบข้อมูลจังหวัด  สามารถบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ 

ประกอบดว้ยช่ือจงัหวดั  

ภาพท่ี 5 แสดงหนา้จอจงัหวดั 

แสดงหน้าจอจดัการขอ้มูลสินคา้ ประกอบด้วย 
ช่ือสินคา้ รูปสินคา้ ราคาสินคา้  หมวดหมู เพ่ิม ลบ แกไ้ข 

ภาพท่ี 6 แสดงหนา้จอจดัการขอ้มลูสินคา้ 

แสดงหน้าจอจัดการรายการแจ้งช าระ เ งิน
ประกอบด้วย ใบสั่ง ซ้ือ ประเภท ว ันเวลาท่ีช าระเ งิน 
ยอดขาย เอกสาร ธนาคาร สถานะ 

ภาพท่ี 7 หนา้จอจดัการขอ้มูลรายการแจง้ช าระเงิน 

แสดงหนา้จอจดัรายการสั่งตดัชุด เป็นหนา้สั่งตดั
ชุดจากลูกคา้ ประกอบดว้ย รายการสั่งตดัชุด ใบสั่งซ้ือ วนั
เวลาท่ีสัง่ รายละเอียด ยอดรวม Ems สถานะ 
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ภาพท่ี 8 หนา้จอจดัการขอ้มูลรายการสัง่ตดัชุด 

แสดงหนา้จอรายงานลูกคา้ทั้งหมดของร้านคา้ 
ประกอบดว้ย รหสัมาชิก ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู ่อีเมล ์เบอร์
โทรศพัท ์Username เป็นตน้ 

ภาพท่ี 10 หนา้จอแสดงรายงานลกูคา้ 

แสดงหนา้จอรายงานพนกังานทั้งหมดของร้านคา้ 
ประกอบด้วย  รหัส ช่ือ -นามสกุล ท่ีอยู่  อี เมล์  เบอร์
โทรศพัท ์เป็นตน้  

ภาพท่ี 11 หนา้จอแสดงรายงานพนกังาน 

แสดงหน้าจอแสดงรายงานการสั่งตัดชุด 
ประกอบดว้ย รายการตัง่แต่วนัท่ี-ถึงวนัท่ี รายการ จ านวน 
ราคา ราคารวม  เป็นตน้  

ภาพท่ี 12 หนา้จอแสดงรายงานการสัง่ตดัชุด 

แสดงหน้าจอแสดงรายงานสรุปยอดขาย
ประจ าเดือน ประกอบดว้ย เลขท่ีใบเสร็จ วนัท่ีสั่งซ้ือ ยอด
การสัง่ซ้ือ ช่ือลูกคา้และสถานะการสัง่ซ้ือ  เป็นตน้  

ภาพท่ี 13 หนา้จอแสดงรายงานสรุปยอดขายประจ าเดือน 

5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
 ในการพฒันาโครงงานระบบการสัง่ตดัชุดแต่งกาย

ของทหารเรือและชุดขา้ราชการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาร้านสูทจสัติก ผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมท าการศึกษาขอ้มูล 
และขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ก่อนท่ีจะน าระบบ
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบงานเดิม และ
วิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน ามาแกไ้ขในการพฒันา
ระบบ  

 จากการพฒันาระบบการสั่งตัดชุดแต่งกายของ
ทหารเรือและชุดข้าราชการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาร้านสูทจสัติก พบวา่กิจการมีการลดขั้นตอนการ
ท างานท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการจ าหน่ายสินคา้
ได้มากข้ึน การจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน ลูกคา้สามารถเลือก
สินคา้ท่ีตอ้งการได ้และเม่ือเจ้าของกิจการตอ้งการทราบ
ขอ้มูลต่าง ๆ ก็สามารถเรียกดูขอ้มูลหรือรายงานต่าง ๆ ได้
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อย่างรวดเร็ว ท าให้การด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถน าระบบการสั่งตดัชุดแต่งกายของ
ทหารเรือและชุดข้าราชการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาร้านสูทจสัติกไปประยุกต์ใชก้ับการขายสินคา้
ชนิดอ่ืน ๆ  

2. รูปแบบของภาษาท่ีใช้แสดงภายในเวบ็ไซต์
ควรจะมีการเพ่ิมภาษาท่ีเป็นสากล เช่น ภาษาองักฤษ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติได ้ 

3. สามารถน าเว็บไซต์น้ีไปเป็นตัวอย่างเพ่ือ
พฒันาส าหรับการสร้างเวบ็ไซตข์ายสินคา้ 

4. สามารถน าระบบการสั่งตดัชุดแต่งกายของ
ทหารเรือและชุดขา้ราชการ ไปเพ่ิมเติมยิ่งข้ึน เพ่ือความ
สมบูรณ์ในดา้นการจดัการการคน้หาและจดัเก็บขอ้มูล  

6. กติตกิรรมประกาศ
ในการระบบการสั่งตดัชุดแต่งกายของทหารเรือ

และชุดขา้ราชการ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาร้าน
สูทจสัติก ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังานหลายขั้นตอน ท า
ให้ผูจ้ดัท าประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดงันั้นใน
การจดัท าโครงงานฉบบัน้ีจึงตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ และ
ค าแนะน าจากบุคคลหลายท่าน ซ่ึงทุกท่านก็ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี ดงันั้นในการจดัท าโครงงานฉบบัน้ีจึง
ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือและค าแนะน าจากบุคคลหลาย
ท่าน ซ่ึงทุกท่านก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีดังนั้ น
ผูจ้ดัท าโครงงานจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่นอ้ง
ท่ีคอยให้ก าลงัใจในการท างานเสมอมา และเป็นทุกส่ิงทุก
อยา่งส าหรับ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ปัณฑ์ชณิช เพ่งผลและ
อาจารย์อุบลวรรณ ล้ิมสกุล และคณาจารย์และบุคลากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาใน
การให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าในการออกแบบและเขียน
โปรแกรม ตลอดจนช่วยตรวจทานการจดัท าเอกสาร จึงท า
ใหก้ารจดัท าโครงงานในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ขอขอบพระคุณ คุณวเิชียร์ ศิริโท ท่ีให้รายละเอียด
เก่ียวกับสินค้าและระบบงานเดิมของร้านสูทจัสติกจน
สามารถพฒันาระบบการสั่งตดัชุดแต่งกายของทหาร บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ 
และอยู่เ คียงข้างให้ก าลังใจเสมอมาสุดท้ายน้ีผู ้จัดท า
โครงงานขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีมิได้ออกนาม ณ ท่ีน้ีด้วย ท่ีมีส่วนท าให้
โครงงานระบบการสั่งตัดชุดแต่งกายของทหาร บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประสบความส าเร็จดว้ยดี ทางผูจ้ดัท า
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์ 
กรณีศึกษาร้าน Zonespeed ชลบุรี 

Sale Information System for Motorcycle Parts and Accessories :  
A Case study of Zonespeed Chonburi Shop 
ภาคภูมิ  วังนาค  อริศรา  รักน้อย  รัชชานนท์  ด ารงเจริญ 

ปัณฑ์ชณิช  เพ่งผล  และณพัชร์วดี  แสงบุญน า  หงษ์ทอง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Email: Chaxiimew@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 โค รงงานนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาระบ บ
สารสนเทศการจ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมส าหรับ
รถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาร้าน Zonespeed ชลบุรีโดย
น าวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้รวมทั้ ง
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2013 ในการพัฒนาระบบงาน
และใช้โปรแกรม  Microsoft Office Access 2013 ใน
การจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง ไม่ยุ่งยากและช่วยลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูลต่าง ๆ ท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจในการ
ท างานของระบบได้ง่ายขึ้น ทั้งในส่วนของการจัดเก็บและ
เรียกดูข้อมูลพื้นฐานต่างๆ การสั่งซื้อสินค้า การออกใบสั่ง
ซื้อ ปรับปรุงสินค้าคงคลัง เพื่อน าไปใช้งาน การขายสินค้า 
ค านวณค่าใช้จ่ายและออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับลูกค้า 
พร้อมกับการออกรายงานต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการทางธุรกิจ และช่วยให้การบริหารจัดการ 
ร้าน มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและรวดเร็วในการ
บริหารงานทางธุรกิจได้ดียิ่งข้ึน 

ค ำส ำคัญ :  ระบบสารสนเทศ, การจ าหน่าย, อะไหล่และ
อุปกรณ์เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์ 

ABSTRACT 

 This project aims to develop the sale 

information system for motorcycle parts and 

accessories:  A case study of Zonespeed 

Chonburi Shop.  The system utilized System 

Development Life Cycle (SDLC)  which includes 

documentary studies.  The users can access the 

interactive system via Windows platform.  The 

developers utilized Microsoft Visual Studio 2013 

to develop the system and utilized Microsoft 

Access 2013 to manage database accurately, 

easily and reduce data redundancy.  It also 

allows the user to understand and lean how to 

use the system easily, such as to store and 

retrieve the basic information, to order, generate 

invoice, update inventory, calculate an expense, 

generate receipts for the customer and 

produces relevant reports to manage the 

business 
Key Word :  Information System, Distribution, 

Motorcycle Parts and Accessories 
1. บทน ำ
 เนื่ อ งด้ วย ปั จ จุ บั น รถ จั ก รย าน ย น ต์ นั บ เป็ น
ยานพาหนะในการเดินทางขั้นพื้นฐานและด้วยสภาพสังคม
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ที่เร่งรีบท าให้รถจักรยานยนต์กลายเป็นยานพาหนะที่คน
ส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะว่ามีความสะดวกสบายและราคา
ไม่แพง  รถจักรยานยนต์จึงเหมาะกับชนช้ันกลางไม่ว่าจะ
เป็นในวัยท างานหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และปัจจุบัน
ก็ มี ร้ า น ข า ย อ ะ ไห ล่ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เส ริ ม ส า ห รั บ
รถจักรยานยนต์อยู่มากมายท าให้มีความสะดวกสบายใน
การดูแลรักษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งค่าบ ารุงรักษาอยู่ในราคา
ที่รับได้ ส าหรับผู้มีรายได้ปานกลางหรือรายได้น้อย ดังนั้น
จึงท าให้เกิดคนมาสนใจในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์ 
เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากได้รับความนิยมอีกทั้ งอุปกรณ์
ดังกล่าวราคาไม่สูงมากนัก เช่นเดียวกับ ร้าน Zone 

speed ชลบุรี ของคุณก้องเกียติ กิติณาคุณ หรือคุณก้อง 
ร้านคุณก้องตั้งอยู่บ้านเลขที่ 84/1 ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 20000 จัดตั้งเป็นธุรกิจขนาดเล็กเพื่อ
ท าการขายอะไหล่ส าหรับรถจักรยานยนต์จุดเริ่มต้นของ
ร้าน ZoneSpeed ชลบุรี เริ่มจากการเป็นตัวแทนขาย
อะไหล่รถจักรยานยนต์ทั่ วไป เช่น  Honda Yamaha 

Kawasaki โดยการท าสัญญาเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่าง
เป็นทางการจึงได้ราคาที่เหมาะสมส าหรับการขายและยัง
เป็นตัวแทนในการส่งเคลมสินค้าอีกด้วย ลักษณะการ
ท างานของร้าน ZoneSpeed ชลบุรี อดีตใช้การจดลง
สมุดและบันทึกลงคอมพิวเตอร์บ้างแต่ก็ไม่ได้มีการจัดการ
อย่างเป็นระบบจึงมักเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นเอกสาร
เสื่อมสภาพ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้หาย หารายชื่อ
ลูกค้าไม่เจอ  ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีความคิดที่จะน าเทคโนโลยี
เข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความทันสมัยและ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

2. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

การพัฒ น าระบ บสารสน เทศการจ าห น่ าย
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

กรณีศึกษา ร้านโมบายอิงค์ ได้พัฒนาโปรแกรมให้มี
รูปแบบส าหรับอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เช่นการ
จัดเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
การรับสินค้า การขายสินค้า การช าระเงิน สามารถออก
ใบสั่งซื้อสินค้าการขายสินค้า การช าระเงิน ใบเสร็จรับเงิน 
และสามารถออกรายงานต่าง ๆ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ระบบงานของของผู้จัดท าแล้วระบบสารสนเทศการ
จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ท าให้การค านวณนั้นมีความถูกต้อง แม่นย า
มาก และละเอียดมากยิ่งขึ้น [3] 

การพัฒ นาระบบสารสน เทศ การจ าหน่ าย
เครื่องส าอาง กรณีศึกษา ร้าน My Madame ให้อยู่ใน
รูปแบบโปรแกรมที่ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ ใ ช้  ก ารพั ฒ น าระบ บ สารสน เทศ  ก ารจ าห น่ าย
เครื่องส าอาง กรณีศึกษา ร้าน My Madame ทั้งในส่วน
ของการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทน 
จ าหน่าย การรับสินค้าจากตัวแทนจ าหน่าย การขายสินค้า
และช าระเงิน และการออกรายงานที่เป็น ประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานให้กับเจ้าของกิจการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับระบบงานเดิมแล้ว ระบบสารสนเทศการจ าหน่าย
เครื่องส าอางนั้นจะช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถท างานได้
สะดวก งานที่ได้มี ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น [4] 

การพัฒ น าระบ บสารสน เทศการจ าห น่ าย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก กรณีศึกษา ร้านกิ่งกาญจน์ บาติก 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ ช่วยในการบริหารงาน
การขายสินค้า โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐานของระบบ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการรับ
สินค้า ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการช าระเงิน การ
จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการจัดพิมพ์
รายงานต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมแล้ว 
ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก 
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กรณีศึกษา ร้านกิ่งกาญจน์ บาติก นั้นจะช่วยให้พนักงาน
หรือเจ้าของกิจการ สามารถทางานได้สะดวก และงานที่
ได้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น [5] 

2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบได้น าวงจรชีวิตการ

พัฒนาระบบ (SDLC)แบบน้ าตก (Waterfall Model) มา
ใช้  โดยแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาระบบจะเริม่ได้ก็
ต่อเมื่อได้ท าขั้นตอนก่อนหน้าน้ีเสร็จเรยีบร้อยและจะไม่
ย้อนกลับไปท าขั้นตอนก่อนหน้าน้ีอีก 

ปั จ จุ บั น อ ะ ไห ล่ ร ถ จั ก ร ย าน ย น ต์ แ ล ะ
อุปกรณ์ เสริมส าหรับการขับขี่นั้ นมี ให้ เลื อกซื้ อหา
ค่อนข้างมากพอสมควรมีหลากหลายยี่ห้อ รุ่น สี ผู้จัดท า
จึงท าโครงงานนี้เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจ
ซื้อได้ง่าย ถูกต้องตามการใช้งาน และรวดเร็วมากขึ้น มี
การเปรียบเทียบยี่ห้อและราคา และข้อดีข้อเสียของแต่ละ
ยี่ห้อและให้ผู้ขายมีความรวดเร็วในการจัดการร้านค้ามาก
ขึ้นและยังมีฐานข้อมูลส าหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไว้รายงาน
ยอดขายโดยพื้นฐานของอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่ต้องรู้
หลักๆคือประเภทของอะไหล่ 
 - อะไหล่แท้ คือ อะไหล่จากบริษัทรถจักรยานยนต์
ยี่ห้อนั้น ๆ คุณภาพก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 
ส่วนมากจะมีราคาสูง ซึ่งก็ให้ความมั่นใจในด้านของ
คุณภาพสูงด้วยเช่นกัน 

 - อะไหล่เทียบ คืออะไหล่ที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับ
รถจักรยานยนต์หลายยี่ห้อ เช่น ปั๊มเบรคล่าง Brembo 4 

pot จะสามารถใช้กับ Cbr1000rr ปี 2008 และ Yzf R1 
ปี 2008 ได้ เพราะมีลักษณะและขนาดเท่ากันท าให้ใช้
แทนกันได้ แต่อะไหล่แท้บางยี่ห้อแพง เราก็สามารถเลือก
ยี่ห้อถูกกว่ามาใช้แทนได้ คุณภาพก็จัดอยู่ในระดับอะไหล่
แท้ 

 - อะไหล่เทียมคือ อะไหล่ที่ผลิตโดยโรงงานผลิต
อะไหล่ออกมาขายในยี่ห้อของตนเอง ระดับคุณภาพจะมี

ทั้ งคุณ ภาพต่ า  คุณ ภาพเที ยบ เท่ าอะไหล่แท้  และ
คุณภาพสูงกว่าอะไหล่แท้ อะไหล่เหล่านี้บางส่วนจะผลิต
โดยโรงงานท่ีเป็น หรือเคยเป็นผู้ผลิตอะไหล่ส่งให้แก่บริษัท
รถจักรยานยนต์ สินค้าเหล่านี้จะเป็นสินค้าตัวเดียวกับ
อะไหล่แท้เลยทีเดียว แต่เมื่อโรงงานเอาออกมาขายอาจจะ
ต้องลบตราแท้บนสินค้านั้น ๆ ออก ตัวอย่างเช่นชุดแม่ปั๊ม
เบรก-คลัทช์ ส าหรับรถญี่ปุ่นยี่ห้อ SEIKEN หรือพวก
หวีคลัทช์-ผ้าคลัทช์รถญี่ปุ่นจะมี 2 ยี่ห้อหลักคือ AISIN กับ 
DAIKIN หรือ EXEDY ยี่ห้อเหล่านี้ เป็นอะไหล่แท้ OEM 

หลายรุ่นราคาห่างจากอะไหล่แท้กันเป็นเท่าตัว สินค้าแบบ
นี้ส่วนใหญ่จะขายในราคาต่ ากว่าอะไหล่แท้เนื่องจากไม่
ต้องผ่านการบวกก าไรอีกทอดหนึ่งโดยบริษัทรถยนต์ 
 - อะไหล่ปลอม ผลิตโดยโรงงานเล็กๆ ที่ขาด
ความสามารถในการแข่งขันกับสินค้ายี่ห้ออื่นๆ จึงใช้วิธี
ปลอมสินค้าท่ีติดตลาดได้รับการยอบรับจากลูกค้า อะไหล่
ปลอมจะมีทั้ งการเลียบแบบอะไหล่แท้ และอะไหล่
ทดแทนยี่ห้อดังๆ เช่น ไส้กรองต่าง ๆ กลุ่มปั้มเบรก ช่วง
ล่างรถจักรยานยนต์ ท่ีพบบ่อยจะเป็นยี่ห้อ Brembo หรือ
โช๊คอัพ Ohlins เป็นต้น [2] 

2.3 เคร่ืองมือและภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ 

ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอะไหล่และ
อุปกรณ์ เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์กรณีศึกษาร้าน 

Zonespeed ชลบุรี เป็นระบบที่ต้องใช้โปรแกรมหลาย
โปรแกรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบเพื่อให้ได้ระบบที่มี
ประสิทธิภาพโดย มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
งานในด้านต่ าง ๆ คือมีการจัดเก็บข้อมูลที่ ผู้ จัดท าได้
พัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมที่ช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 

1. Microsoft Visual Studio 2013 เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด
ในปัจจุบัน เนื่องจากตัวผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้
อย่างง่ายดาย การท างานของโปรแกรมมีขั้นตอนการ
ท างานให้กับ Control ต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ Event ที่
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สามารถเกิดขึ้นกับ Object หรือ ส่วนประกอบต่างๆที่
ปรากฏอยู่บนจอ รวมทั้งเครื่องมืออ านวยความสะดวก ใน
การเขียนโปรแกรมและยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ
การท างานของโปรแกรม (Debugger) ว่าที่เขียนมานั้นมี
ความถูกต้องหรือไม่ และทางผู้จัดท าได้น ามาใช้ติดต่อกับ
ฐานข้อมู ล  Microsoft Access 2013 อี กทั้ งยั งมี การ
รอ งรับ แอพ พ ลิ เค ช่ัน ต่ า ง ๆ  สนั บ สนุ น ก ารส ร้ า ง
แอพพลิเคช่ันให้สั้นลงเน้นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ระบบท่ีเป็น
กราฟฟิกมากขึ้น [7] 

2. Microsoft Access 2013 ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆเอาไว้ในระบบ โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลจะ
ก าหนดตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
เอกสารในแต่ละฐานข้อมูล ท าให้มีประสิทธิภาพและง่าน
ต่อการใช้งาน การท างานจะอยู่ ในรูปแบบของตาราง 
(Table) [1] 

3. Microsoft Visio 2013 เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของ
งานในสาขาต่างๆ ได้ง่ายลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการ
สร้าง Flow Chart บนVisio คือมีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่าง 
ๆ จัดเตรียมไว้ให้เป็นเครื่องมือที่เสริมการท างาน ในการช่วย
ให้สร้างแผนภูมิแผนผังตารางแสดงโครงสร้างองค์กรแผนภูมิ
ทางการตลาดตารางเวลา และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายรวมทั้ง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร [6] 

4. Microsoft Word 2013 เป็ น โป รแ ก รม ที่ ใ ช้
ส าหรับพิมพ์เอกสาร หรือรายงานต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน าเสนอ
แก่เจ้าของกิจการ โดยที่โปรแกรมนี้เหมาะส าหรับบุคคล
ทั่วไป ซึ่งสามารถใช้งาน ได้ง่าย และโปรแกรมนี้เป็นท่ีรู้จัก
ของคนส่วนใหญ่  และที่ส าคัญการท างานในปัจจุบันนี้
พนักงาน นักเรียน นักศึกษาต้องสามารถใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Word เพราะโปรแกรมนี้จะช่วยให้การจัดการ
เกี่ยวกับเอกสารท าได้ง่าย และสะดวกขึ้นในการใช้งาน [1] 

5. Microsoft PowerPoint 2013 เป็ น โป รแกรม
หนึ่ งในตระกู ล  Microsoft Office เหมาะส าหรับการ
จัดสร้างงานน าเสนอข้อมูล (Presentation) ส าหรับน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การน าเสนอข้อมูล
สินค้าและบริการ การจัดท า Slide Show การออกแบบ
แผ่นพับ เป็นต้น [1] 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน
ร ะ บ บ ส า รส น เท ศ ก า รจ า ห น่ า ย อ ะ ไห ล่ แ ล ะ

อุปกรณ์ เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์กรณีศึกษาร้าน 

Zonespeed ชลบุรี ผู้จัดท าได้ ด าเนินการพัฒนาโดยใช้
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle) หรือ SDLC มาช่วยในการพัฒนาซึ่งประกอบไป
ด้วยขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดและเลื อกโครงการ (System

Identification and Selection) 
2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System

Innitiation and Selection) 
3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4. การออกแบบระบบ (System Design)
5. ก า รพั ฒ น าแ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ  (System

Implementation) 
6. จัดท าคู่มือและเอกสารโครงงาน (Handbooks

and Documentation Project) 

3.1 แผนภำพบริบท (Context) 
 แผนภาพบริบท คือแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ
บนสุดที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบสารสนเทศ
ก า รจ า ห น่ า ย อ ะ ไห ล่ แ ล ะ อุ ป ก รณ์ เส ริ ม ส า ห รั บ
รถจักรยานยนต์กรณีศึกษาร้าน Zonespeed ชลบุรี ที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกของระบบทั้งยัง
แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการไหลของข้อมูลซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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1. พนักงาน (Employee) ท าหน้ าที่ ในการให้
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลหน่วยสินค้า 
ข้อมูลยี่ห้อสินค้า ที่รับเข้ามาจากตัวแทนจ าหน่ายเข้าสู่
ระบบและท าการบันทึกข้อมูลสินค้า หลังจากเสร็จขั้นตอน
การขาย พนักงานจะท าการบันทึกข้อมูลการขายสินค้า 
ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า และมีการตรวจเช็คสต็อก
สินค้า เพื่อสั่งพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือให้เจ้าของกิจการ
เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า รายงานการขายสินค้า เพื่อเสนอ
แก่เจ้าของกิจการ และพนักงานจะมีช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน
ในการเข้าใช้ระบบ 

2. ตัวแทนจ าหน่าย (Supplier) บุคคล องค์กรหรือ
บริษัทที่เจ้าของกิจการท าการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า เพื่อ
น ามาจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า ระบบสารสนเทศจะท าการ
บันทึกข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย เพื่อใช้ส าหรับติดต่อสั่งซื้อ
สินค้า เมื่อตัวแทนจ าหน่ายได้รับใบสั่งซื้อสินค้าจากทาง
ร้าน ตัวแทนจ าหน่ายก็จะท าการส่งสินค้ามาที่ร้านตาม
รายการสั่งซื้อสินค้า 

3. ลูกค้า (Customer) คือผู้ที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้า
เมื่อลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านและท าการช าระ
เงินสดระบบก็จะท าการออกใบเสร็จรับเงินให้พร้อมรับ
สินค้า 

4. เจ้าของกิจการ (Owner) มีความสัมพันธ์กับ
ระบบคือ เจ้าของกิจการจะเป็นผู้ตัดสินใจในการอนุมัติ
เรื่องต่าง ๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน การก าหนดราคา
สินค้า เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลกำรด ำเนินงำน
1. หน้าจอหลัก

แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบเป็นหน้าแรกของระบบ
ต้องล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเข้าสูร่ะบบ 

2. หน้าจอเมนูหลัก
หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้าส าหรับการสั่งซื้อ

ประกอบด้วย รหัสสินค้า ช่ือสินค้า ประเภทสินค้า ราคา 
จ านวน  

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอเมนูหลัก 

3. หน้าจอข้อมูลพื้นฐาน
หน้าจอข้อมูลพื้นฐานจะแสดงเมนูข้อมูลพื้นฐาน

ทั้งหมด 

ภาพที่ 4 หน้าจอข้อมูลพื้นฐาน 
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4. หน้าจอข้อมูลพนักงาน
หน้าจอข้อมูลพนักงานจะแสดงข้อมูลพนักงาน

ทั้งหมดและสามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลพนักงาน
ได้ 

ภาพที่ 5 หน้าจอข้อมูลพนักงาน 

5. หน้าจอเมนูการสั่งซื้อสินคา้และการรับสินค้า
  จะแสดงเมนูย่อยเกี่ยวกับการจัดการการสั่งซื้อสนิคา้ 
โดยประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้ การสั่งซื้อสินค้า การรับ
สินค้า (ค้างรับ) 

ภาพที่ 6 หน้าจอเมนูการสั่งซื้อสินค้าและการรับสินค้า 
6. หน้าจอการสั่งซื้อสินค้า

หน้ าจอการสั่ งซื้ อสินค้ าจะเป็ นหน้ าจอที่ ให้
พนักงานสามารถท าการสั่งซื้อสินค้า 

ภาพที่ 7 หน้าจอการสั่งซื้อสินคา้ 

7. หน้าจอการรับสินค้า (ค้างรับ)
หน้าจอข้อมูลการรับสินค้าใช้ในการรับสินค้าที่

สั่งซื้อสามารถท ารายการเพิม่ บันทึกข้อมูลการรับสินค้า
และค้างรับสินค้าได ้

ภาพที่ 8 หน้าจอการรับสินค้า (ค้างรับ) 
8. แสดงหน้าจอเมนูการขายสินค้า

การขายสินคา้ จะแสดงเมนูย่อยเกีย่วกับขายสินค้า

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเมนูการขายสินค้า 
9. หน้าจอการขายสินค้า

หน้าจอการขายสินค้าคือหน้าจอท่ีใช้ในการขาย
สินค้าสามารถท าการเพิ่ม ลบ บันทึกข้อมูลการขายและ
ออกใบเสร็จการขาย 

ภาพที่ 10 หน้าจอการขายสินค้า 
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10. แสดงหน้าจอเมนูการออกรายงาน
ประกอบด้วยเมนูย่อยดังนี้หน้าจอรายงานข้อมูล

สินค้า หน้าจอรายงานข้อมูลตัวแทน หน้าจอรายงาน
ข้อมูลพนักงาน รายงานการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอเมนูการออกรายงาน 

11. หน้าจอรายงานข้อมลูสินค้า
หน้าจอรายงานข้อมูลสินค้า ใช้ในการออก

รายงานข้อมูลสินค้าน าเสนอต่อเจ้าของกิจการโดยจะ
แสดงข้อมูลสินค้าท่ีมีขาย 

ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลสินคา้ 
12. หน้าจอรายงานข้อมลูตัวแทนจ าหน่าย

หน้าจอรายงานข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย ใช้ในการ
ออกรายงานข้อมูลพนักงานน าเสนอต่อเจ้าของกิจการ 

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 

13. หน้าจอรายงานข้อมลูพนักงาน
หน้าจอรายงานข้อมูลพนักงาน ใช้ในการออก

รายงานข้อมูลพนักงานน าเสนอต่อเจ้าของกิจการ 

ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลพนักงาน 

14. หน้าจอรายงานการสั่งซื้อสินคา้
หน้าจอรายงานการสั่งซื้อสินค้า ใช้ในการออก

รายงานการสั่งซื้อสินค้าน าเสนอต่อเจ้าของกิจการ 

ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอรายงานการสั่งซื้อสินค้า 
15. หน้าจอรายงานการรับสินค้า

หน้าจอรายงานการรับสินค้าใช้ในการออก
รายงานการรับสินค้าน าเสนอต่อเจ้าของกิจการ 

ภาพที่ 16 แสดงหน้าจอรายงานการรับสินค้า 
16. หน้าจอรายงานยอดขายสินคา้

หน้าจอรายงานยอดขายสินค้า ใช้ในการออก
รายงานยอดขายสินค้าน าเสนอต่อเจ้าของกิจการ โดยจะ
แสดงข้อมูลขายสินค้าทั้งหมด 
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ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอรายงานยอดขายสินค้า 
17. หน้าจอรายงานสินค้าคงเหลือ

หน้าจอรายงานสินค้าคงเหลือ ใช้ในการออก
รายงานสินค้าคงเหลือน าเสนอต่อเจ้าของกิจการ โดยจะ
แสดงข้อมูลสินค้าคงเหลือท้ังหมด 

ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอรายงานสนิค้าคงเหลือ 
18. หน้าจอรายงานสินค้าขายดี

หน้ าจอรายงานสินค้ าขายดี  ใช้ในการออก
รายงานสินค้าขายดีน าเสนอต่อเจ้าของกิจการ โดยจะ
แสดงข้อมูลสินค้าขายดี 10 อันดับ 

ภาพที่ 19 แสดงหน้าจอรายงานสนิค้าขายด ี

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1  สรุปผล 

ในการพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศการ
จ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์ 

กรณี ศึกษา ร้าน Zonespeed ชลบุรี  ผู้ จัดท าได้ เริ่ม
ท าการศึกษาข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ จาก
ในระบบงานเดิมของร้าน Zonespeed ชลบุรี ก่อนที่จะ
น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบงาน
เดิม  และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการจ าหน่ ายอะไหล่และ
อุปกรณ์เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ร้าน 
Zonespeed ชลบุรี 

 จากการพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศการ
จ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์ 
กรณี ศึ กษา ร้าน  Zonespeed ชลบุ รี  พบว่ากิจการ
สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงานท าให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการจ าหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมส าหรับ
รถจักรยานยนต์ โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเก็บข้อมูล
จังหวัด ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลประเภทสินค้า 
ข้อมูลหน่วยนับ ข้อมูลยี่ห้อสินค้า ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 
รายการจ าหน่ายสินค้าของตัวแทนจ าหน่าย ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลลูกค้า การสั่งซื้อสินค้า รับสินค้า(ค้างรับ) การออก
ใบเสร็จรับเงินและสรุปรายงานต่าง ๆ ให้กับเจ้าของ
กิจการ เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ เพื่อให้มีความ
น่าเชื่อถือและความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมี การก าหนดสิทธ์ ในการใช้งาน

โปรแกรมระหว่างพนักงานกับเจ้าของกิจการ 
2. การพัฒนาระบบควรมีการเช็คจุดสั่งซื้อ

สินค้า เมื่อสินค้าถึงจุดสั่งซื้อเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ 

3. การขายสินค้าควรมีการพัฒนาให้สามารถ
ขายเป็นเงินเช่ือให้กับลูกค้าได้เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มี
เครดิตและน่าเช่ือถือ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้มาก
ขึ้น 
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4. การสั่งซื้อ ควรมีการพัฒนาให้สามารถ
บันทึกการช าระเงินและสามารถซื้อเงินเช่ือจากตัวแทน
จ าหน่ายได้ 

6. กิตติกรรมประกำศ
 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอะไหล่
และอุปกรณ์เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาร้าน 

Zonespeed ชลบุรี  ซึ ่งม ีขั ้นตอนในการปฏ ิบ ัต ิงาน
หลายขั ้นตอน ท าให ้ผู ้จ ัดท าประสบกับปัญหาและ
อุปสรรค ต่าง ๆ ดังนั้นในการจัดท าโครงงานฉบับนี้จึง
ต้องได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากบุคคล
หลายท่าน ซึ่งทุกท่านก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
ดังนั้นผู้จัดท าโครงงานจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอย
ให้ก าลังใจในการท างานเสมอมา และเป็นทุกสิ ่งทุก
อย่างส าหรับผู้จัดท า 

 ขอขอบ พ ระ ค ุณ อาจารย์ปัณ ฑ์ ชณิ ช เพ่ งผล 
อาจารย์ณพัชร์วดี แสงบุญน า หงส์ทอง อาจารย์ที่ปรึกษา 
และคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
ท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
ในการออกแบบ และเขียนโปรแกรม ตลอดจนช่วย
ตรวจทานการจ ัดท า เอกสาร  จ ึงท า ให ้ก ารจ ัดท า
โครงงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 ขอขอบพระคุณ คุณก้องเกียติ กิติณาคุณ ที่ได้ให้
ความกร ุณ าในการให ้ข ้อม ูล  ค าปร ึกษา เกี ่ย วก ับ
ระบบงานของร้าน Zonespeed ชลบุรี จึงท าให้การ
จัดท าโครงงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ผู้จัดท าโครงงานขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที ่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง  ๆ ที ่ม ีส่วนท าให้
โครงงานระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอะไหล่และ
อุปกรณ์เสริมส าหรับรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาร้าน 

Zonespeed ชลบุรี ประสบความส าเร็จด้วยดี ทาง

ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส
นี้ 
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ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอุปกรณ์การตกีอล์ฟ กรณศึีกษา ร้านโปรแป๊ะ กอล์ฟช็อป 
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บทคัดย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา ระบบ
สารสน เทศการจ าห น่ ายอุปกรณ์ การตีกอล์ฟ 
กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอลฟ์ช็อป คณะผูจ้ดัท าได้
เลือกใช้โปรแกรม คือ Microsoft Visual Studio 2010 
โดยใช้ภาษา Visual Basic.NET ใช้ในการพัฒนา
ระบบงาน และใชโ้ปรแกรม Microsoft  Office Access 
2010 ในการจดัเก็บขอ้มูลให้มีความ ถูกตอ้ง รวดเร็ว 
ในแต่ละส่วนผูใ้ชส้ามารถใช้งานในส่วนต่าง ๆ เช่น 
การสั่งซ้ือสินคา้ การรับสินคา้ การขายสินคา้ เป็นตน้ 
และสามารถเรียกดูการออกรายงานต่าง ๆ ได ้จากผล
การศึกษา และใช้งานระบบแต่ละส่วนแล้วพบว่า
ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ 
กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอลฟ์ช็อป ดา้นการท างาน
ของระบบมีประสิทธิภาพการท างานระดับดี และมี
ความเหมาะสมกบักระบวนการท างาน 

ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศ การจ าหน่าย อุปกรณ์ 

                 การตีกอลฟ์ 

ABSTRACT 

The objective of this study was to develop 

the Sale Information System for golf Equipment: A 

Case Study of  Propae Golf-Shop, additional organizer 
application is done using Microsoft Visual Studio 
2010 by using Visual Basic.NET language used to 
development the system. And using Microsoft Office 

Access 2010 to store the data for accuracy in each 
section, users can use segments such as order receipts, 

merchandising etc., and can view the reports. Any 

study And use each section and found that Sale 
Information System for Golf Equipment: A Case Study 
of Propae Golf-Shop of system efficiency. Working 
class And appropriate work processes. 

Key Words: Information System,     Equipment 

Golf 
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1. บทน า
ร้านโปรแป๊ะ กอล์ฟช็อป เปิดด าเนินกิจการ

เป็นเวลาประมาณ 4 ปี  ตั้ งอยู่ท่ี  11/25 หมู่  6 ต าบล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110 การ
ด าเนินของกิจการเป็นการซ้ือขายสินค้าอุปกรณ์     
การตีกอลฟ์ เช่น ถุงมือกอลฟ์ ลูกกอลฟ์ หัวไมก้อลฟ์ 
เป็ นต้น  ร้ าน เปิ ดให้ บ ริการทุ กวัน  ตั้ งแต่ เวลา 
10.00-21.00 น . การด าเนินการของร้านโปรแป๊ะ 
กอล์ฟช็อป ในขั้ นตอนการซ้ือ การขาย ลูกค้าจะ
เดินทางมาซ้ืออุปกรณ์การตีกอล์ฟ แต่ส่วนใหญ่จะ
เดินทางมาซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเองมากกว่า และจะมีการ
ช าระเงินดว้ยเงินสดทนัที และการสั่งซ้ืออุปกรณ์การ
ตีกอลฟ์จะใชว้ิธีการโทรศพัทส์ั่งซ้ือสินคา้กบัตวัแทน
จ าหน่ายหรือจากศูนยใ์หญ่ท่ีกรุงเทพ และจดบนัทึก
ข้อมูลการสั่งซ้ือลงในกระดาษได้แก่ ข้อมูลสินค้า 
ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย ขอ้มูลลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือสินคา้กบั
ทางร้าน และการออกใบสั่งซ้ือสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน 
ใชว้ิธีการเขียนลงในแบบฟอร์มท่ีมีขายทัว่ไป 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูจ้ดัท าจึงมี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศการจ าหน่าย
อุปกรณ์การตีกอล์ฟ กรณี ศึกษา ร้านโปรแป๊ะ 
กอลฟ์ช็อป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อช่วยใน
การจัดการเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล การออก
ใบเสร็จรับเงิน ช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการคิดค านวณ
ราคาสินคา้ในการจ าหน่ายสินคา้ในแต่ละคร้ัง เพื่อลด
ขั้นตอนในการท างานของระบบการท างานเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. วรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง
 ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอุปกรณ์กอลฟ์ 

กรณี ศึ กษาร้ าน  CNX FITTING GOLF มี การน า

โปรแกรมหลายโปรแกรมเขา้มาช่วยในการพัฒนา
ระบบเพื่อให้ไดร้ะบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ
น าโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 เป็นตัว
จัดการฐานข้อมูลของระบบ ทั้ งในส่วนของการ
จัดการขอ้มูลพื้นฐาน การสั่งซ้ือสินคา้จากตัวแทน
จ าหน่าย การรับสินคา้จากตวัแทนจ าหน่าย การขาย
สินคา้ และการช าระเงิน ไดมี้การพฒันาโปรแกรมให ้ 
มี รูปแบบท่ีสามารถช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู ้ใช้งาน เช่น ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
พนกังาน ขอ้มูลลูกคา้ การสั่งซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ 
ใบเสร็จรับเงิน และสามารถออกรายงานต่าง ๆ      
เป็นตน้ เพื่อเสนอแก่เจา้ของกิจการ และช่วยในเร่ือง
ของการตดัสินใจในการลงทุนของกิจการ [1]  

ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ
และอุปกรณ์เสริมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดพ้ฒันา
โปรแกรมใหมี้รูปแบบส าหรับอ านวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชง้าน เช่น ช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูล
สินคา้ ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย ขอ้มูลการ
สั่ งซ้ื อสินค้า การรับสินค้า การขายสินค้า การ       
ช าระเงิน และสามารถออกรายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอแก่
เจา้ของกิจการ และสนับสนุนเร่ืองของการตดัสินใจ
ในการลงทุนของกิจการ [2] 

2.2 ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
อุปกรณ์กอลฟ์ / ไมก้อลฟ์ 

 “หัวไม้” (wood) เป็นไม้ท่ี ยาวท่ี สุด และ
มกัจะใชก้บัช็อตท่ีตอ้งการระยะไกล  

 หัวไม้ท่ียาวท่ีสุด เรียกว่า หัวไม้หน่ึง หรือ 
“ไดรเวอร์” โดยหวัไมน้ี้จะมีหวัขนาดใหญ่ท่ีสุด 

ไฮบริด (hybrid) หรือท่ีเรียกว่าไมก้ระเทย ซ่ึง
รวมคุณสมบติัการตีตรง ๆ แบบเหลก็ 
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 ไม้หัวเหล็ก (iron) หรือท่ีมักเรียกสั้ น ๆ ว่า 
“เหลก็” ใชใ้นการตีระยะสั้น 

 “เวดจ์” (wedge) คือ เหล็กท่ีมีองศาหน้าไม้
มากกวา่ 44 องศา  

 “พตัเตอร์” (putter) มีหัวหลายรูปแบบ แต่ส่ิง
ท่ีส าคญั คือ จะมีองศาหนา้ไมท่ี้ต ่ามาก  

ความหมายของการซ้ือ-ขาย 

 การขาย หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
จ าเป็น และความตอ้งการของผูมุ่้งหวงั เพื่อตอบสนอง
ดว้ยความพึงพอใจจากการซ้ือสินคา้ และบริการ 

การซ้ือ เป็นการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงสินคา้หรือบริการ 

 การก าหนดราคา หมายถึง จ านวนเงินท่ีใชใ้น
การแลกเปล่ียน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์(สินคา้หรือ
บริการ) 

 การช าระเงิน หมายถึง การขายเงินสดในการ
ขายเงินสดผูซ้ื้อจะตอ้งช าระเงินทนัที 

 ตัวแทนจ าหน่าย หมายถึง เป็นตัวแทนคน
กลางท่ีท าหน้าท่ีในการขายสินคา้ให้ลูกคา้อีกถอด
หน่ึง เพื่อท่ีลูกคา้นั้นจะไดน้ าสินคา้มาขายอีกทีหน่ึง 

 การสั่งซ้ือสินคา้ หมายถึง การสั่งซ้ือสินคา้
จากผูผ้ลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย เม่ือท าการสั่งซ้ือ
สินคา้ท่ีตอ้งการ ผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายจะท าการ
ส่งสินคา้ใหก้บัทางร้าน และเจา้ของกิจการก็จะท าการ
ช าระเงินตามยอดสินคา้นั้น ๆ 

ผลิตภัณฑ์  หมายถึง สินค้าหรือบริการท่ี
ผูป้ระกอบการสามารถผลิตหรือจดัหาเพื่อสนองความ
ตอ้งการของตลาดได ้

ลูกคา้ หมายถึง องคก์รหรือบุคคลท่ีเป็นผูรั้บ
ผลิตภณัฑ ์[3] 

2.3 เคร่ืองมือและภาษาทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

1. Microsoft Visual Studio 2010 Professional

Edition เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาแอพพลิเคชัน่ 
การท างานของโปรแกรมโดยการสร้างขั้นตอนการ
ท างานใหก้บั Control ต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ ท่ีสามารถ
เกิดข้ึนกบั Object หรือส่วนประกอบต่าง ๆ และยงัมี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบการท างานความ
ผดิพลาดเบ้ืองตน้ของโปรแกรม เช่น (Debugger) ว่าท่ี
เขียนโปรแกรมมาถูกต้องหรือไม่ มีระบบขอความ
ช่วยเหลือจากโปรแกรม (Online Help) ไวอ้า้งอิง และ
ขอความช่วยเหลือในจุดท่ีสงสัย มีรูปแบบการดีไซน์
ท่ีสวยงาม รวดเร็ว มีความสามารถในการติดต่อกับ
ฐานขอ้มูลไดห้ลายชนิด [4] 

2. Structured Query Language ห รื อ  SQL

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับท างานกับชุดข้อมูล 
และความสัมพนัธ์ระหว่างชุดขอ้มูลต่าง ๆ โปรแกรม
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เช่น Microsoft Office Access 

จะใช ้SQL ในการท างานกบัขอ้มูล SQL เป็นภาษาท่ี
ผูใ้ชส้ามารถอ่าน และท าความเขา้ใจไดไ้ม่ยาก แมแ้ต่
กับผูใ้ช้ระดับเร่ิมตน้ ซ่ึงต่างจากภาษาคอมพิวเตอร์  
อ่ืน ๆ [5] 

3. โปรแกรม  Microsoft Access 2010  คื อ
ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) ท่ี
อยู่ในกลุ่ม Microsoft Office ของบริษัท Microsoft ท่ี
ได้รวมเอาเคร่ืองมือในการจัดการฐานข้อมูล และ
เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมระบบจดัการระบบ
ฐานข้อมูล (Database Developer Tools) เอาไว้ด้วย 
โดยเป็นเคร่ืองมือการพัฒนาโปรแกรมแบบ GUI 

(Graphic User Interface) และใชภ้าษา Visual Basic ใน
การ เขียนโปรแกรมโดยมี Visual Basic Runtime เป็น
คอมไพเลอร์ในการรันโปรแกรม และ Debugger 

นอกจากน้ี Microsoft Access ยงัสามารถน ามาพฒันา
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โปรแกรมจดัการระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ไดเ้ป็น
อย่างดี และสามารถเช่ือมโยงกบัระบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์อ่ืน ๆ ได ้เป็นตน้ คณะผูจ้ดัท าจึงไดน้ ามาใช้
เป็นฐานขอ้มูล Microsoft Access 2010 เป็นโปรแกรม
ระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย ง่าย
ต่อการเรียนรู้ และประยกุตใ์ชง้านต่าง ๆ ใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างฐานขอ้มูลพร้อมทั้งสร้าง
ตารางก าหนด  Field ป ระเภทของข้อ มู ล  และ
รายละเอียดของขอ้มูลนั้นดว้ย [6] 

4. โปรแกรม  Microsoft Word 2010 เป็ น
โปรแกรมท่ีเหมาะส าหรับพิมพเ์อกสาร หรือรายงาน
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน าเสนอแก่เจ้าของกิจการ โดยท่ี
โปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับบุคคลทัว่ไป ซ่ึงสามารถใช้
งานได้ง่าย และโปรแกรมน้ีเป็นท่ีรู้จักของคนส่วน
ใหญ่ และท่ีส าคญัการท างานในปัจจุบนัน้ีพนักงาน 
นักเรียน นักศึกษาต้องสามารถใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Word ได ้เพราะโปรแกรมน้ีจะช่วยให้การ
จดัการเก่ียวกบัเอกสารท าไดง่้าย และสะดวกข้ึน  

5. โปรแกรม Microsoft Visio 2010 โปรแกรม
สร้างแผนผงัท่ีมีคุณสมบติัส าหรับการวาดแผนภาพ 
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ Flow Chart แสดงถึงล าดบัขั้นตอนการ
ท างาน Context Diagram แสดงถึงขอบเขตของระบบ 
Data Flow Diagram เป็นเคร่ืองมือแสดงแผนการไหล
ของขอ้มูล ER-Diagram แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลภาพองค์กรแผนผังอาคารหรือห้องท างาน 
เป็นต้น ซ่ึงในโปรแกรมจะมีรูปร่างของอุปกรณ์
ส่ิงของต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการวาดรูป
ท่ีหลากหลาย ตั้งแต่รูปพื้นฐานจนถึงรูปเฉพาะทาง 1 
มิติหรือ 3 มิติ 

6. โป รแกรม  Microsoft Project 2010 เป็ น
โปรแกรมท่ีช่วยวางแผนงานจัดการ และปรับปรุง
ขอ้มูลต่าง ๆ ในการบริหารโครงการโดยท่ีผูใ้ชง้านท า

การใส่ขอ้มูลต่าง ๆ ให้กับโปรแกรมและ Microsoft 

Project จะท าการค านวณเก่ียวกับข้อมูลเวลาการ
ท างาน การจดัการ และค านวณเวลาการท าโครงการ 
และสามารถค านวณระยะเวลาท่ีสัมพันธ์กันทั้ ง
โครงงานตั้งแต่เร่ิมตน้ โครงงานจนถึงวนัส้ินสุดของ
โครงงาน  

3. วธีิการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงาน
 การพฒันาระบบสารสนเทศการจ าหน่าย

อุปกรณ์การตีกอล์ฟ  กรณี ศึกษา ร้านโปรแป๊ะ 
กอล์ฟช็ อป  มี วงจรการพัฒนาระบบ  (System 

Development Life Cycle) หรือ SDLC มี 6 ขั้นตอน 

ในการพฒันาระบบมี ดงัน้ี 

1. การก าหนดและเลือกโครงการ (System

Identification and Selection) เลือกโครงการจากเร่ืองท่ี
สนใจจึงเลือกท่ีจะท าระบบสารสนเทศการจ าหน่าย
อุปกรณ์การตีกอล์ฟ กรณี ศึกษา ร้านโปรแป๊ะ 
กอล์ฟช็อป เพราะเป็นกีฬาท่ีมีความนิยมกันมาก 
ท าใหส้ะดวกในการหาขอ้มูล และง่ายต่อการสอบถาม
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาระบบ
สารสน เทศการจ าห น่ ายอุปกรณ์ การตีกอล์ฟ 
กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอลฟ์ช็อป 

2. การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ (System

Initiation and Planning) การเร่ิมต้นจัดท าโครงการ 
โดยก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของระบบ และเร่ิม
ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกับการขาย
อุปกรณ์การตีกอลฟ์ เร่ิมวางแผนโครงการเพื่อน ามาใช้
งานการจ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ โดยใช้เทคนิค
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากเจา้ของ
กิจการ และก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานของ
โครงการโดยใช ้Gantt Chart 
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3. การวิ เคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิเคราะห์ศึกษาถึงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ
เดิมท่ี มีอยู่  รวบรวมความต้องการในระบบใหม่
จากนั้นจึงจ าลองแบบความตอ้งการท่ีรวบรวมไดโ้ดย
จ าลองขั้นตอนความสัมพนัธ์ของระบบการท างาน 
Context Diagram ใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูล DFD และ
แบบจ าลองข้อมูล Database โดยใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล E-R Diagram เพื่อสรุป
ขอบเขตของระบบ  

4. การออกแบบระบบ (System Design)

ออกแบบระบบ และระบุถึงลกัษณะของการท างาน 
โดยค านึงถึงว่าผู ้ใช้งานระบบต้องการระบบการ
จ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอลฟ์ท่ีใชง้านในลกัษณะไหน 
และออกแบบว่าควรน าภาษา และฐานขอ้มูลอะไรมา
ใช้เขียนโปรแกรม และฐานข้อมูลท่ีไม่ซับซ้อน
สามารถมีการแก้ไขได้ง่ายให้เหมาะสมกับผูใ้ช้งาน 
และท าการเขียนโปรแกรม ตามลกัษณะการท างาน
ของระบบท่ีออกแบบ และวิเคราะห์ไว ้

5. การพัฒนาและติดตั้ งระบบ (System

Implementation) หลงัจากท่ีผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การ
พฒันา และติดตั้ งระบบโดยการทดสอบโปรแกรม
ก่อนท่ีจะติดตั้งระบบว่ามีขอ้ผดิพลาดหรือไม่ตอ้งการ
เพิ่มในส่วนของระบบตรงส่วนไหนแก้ไขจุดไหน 
ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่  และท าการให้ผู ้ใช้งาน
ทดสอบระบบงานก่อนติดตั้งจริงเพื่อหาขอ้ผดิพลาดท่ี
เกิดข้ึน และท าการแก้ไข แล้วจึงพัฒนาระบบให้
สมบูรณ์ 

6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพฒันาระบบ (SDLC) 
หลงัจากระบบใหม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการติดตั้ง ผูใ้ชร้ะบบ
จะพบกับปัญหาเน่ืองจากความไม่คุน้เคยกับระบบ

ใหม่ และการใช้งานช่วงหลงัจะตอ้งมีการปรับปรุง
มากข้ึน มีการคน้พบขอ้ผดิพลาดระบบมากข้ึน และท า
การคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหานั้นเพื่อให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจ าหน่าย
อุปกรณ์การตีกอล์ฟ กรณี ศึกษา ร้านโปรแป๊ะ     
กอล์ฟช็อป ทางคณะผูจ้ดัท าได้มีวิธีการด าเนินงาน   
เพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวกแก่ ร้านโปรแป๊ะ 
กอลฟ์ช็อป ดงัน้ี 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดง
เส้นทางการไหลของขอ้มูลระหว่างกระบวนการหลกั 
และบุคคลท่ี เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศการ
จ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอลฟ์ กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ 
กอล์ฟช็อป ซ่ึงเน้นแสดงการออกแบบการท างาน
โดยรวมของระบบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบ 

1. พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ี
ท าหนา้ท่ีในการให้ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลประเภทสินคา้ 
ขอ้มูลหน่วยสินคา้ ขอ้มูลยี่ห้อสินคา้ ท่ีรับเขา้มาจาก
ตวัแทนจ าหน่ายเขา้สู่ระบบ และท าการบนัทึกขอ้มูล
สินคา้ หลงัจากเสร็จขั้นตอนการขาย พนักงานจะท า
การบนัทึกขอ้มูลการขายสินคา้ ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ลูกคา้ และมีการตรวจเช็คสินคา้ เพื่อสั่งพิมพ์
รายงานสินคา้คงเหลือให้เจา้ของกิจการเพื่อใชใ้นการ
สั่งซ้ือสินค้า รายงานการขายสินค้า เพื่อเสนอแก่
เจา้ของกิจการ 

2. ตัวแทนจ าหน่ าย (Supplier) หมายถึง
บุคคล องค์กรหรือบริษัทท่ีเจ้าของกิจการท าการ
ติดต่อเพื่อซ้ือสินคา้ เพื่อน ามาจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้
ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย เพื่อใช้
ส าหรับติดต่อสั่งซ้ือสินคา้ เม่ือตวัแทนจ าหน่ายไดรั้บ
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ใบสั่งซ้ือสินคา้จากทางร้าน ตวัแทนจ าหน่ายก็จะท า
การส่งสินคา้มาท่ีร้านตามรายการสัง่ซ้ือสินคา้ 

3. ลูกค้า (Customer) หมายถึง ผู ้ท่ี เข้ามา
สั่งซ้ือสินคา้ เม่ือลูกคา้ท าการสั่งซ้ือสินคา้กบัทางร้าน 
และท าการช าระเงินสด ระบบก็จะท าการออก
ใบเสร็จรับเงินใหพ้ร้อมรับสินคา้ 

4. เจา้ของกิจการ (Owner) หมายถึง บุคคลท่ี
มีหน้าท่ีดูแลการด าเนินงานของกิจการทุก ๆ ส่วน 
เจ้าของกิจการจะเป็นผูต้ ัดสินใจในการอนุมัติเร่ือง   
ต่าง ๆ และจะไดรั้บผลจากการด าเนินงานในรูปของ 
รายงาน เช่น รายงานการรับสินค้า รายงานข้อมูล
สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ 

0
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ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
1. หนา้จอเมนูเขา้สู่ระบบ

หน้าจอการเข้าสู่ระบบให้ผูใ้ช้กรอกช่ือผูใ้ช้
และรหัสผ่าน ถา้ช่ือผูใ้ช้ และรหัสผ่านถูกตอ้งจึงจะ
สามารถเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัได ้ดงัภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ 

2. หนา้จอเมนูหลกั
เม่ือผูใ้ช้ระบบได้ท าการลงช่ือเขา้ใช้ระบบ

เรียบร้อยแลว้จะปรากฏเมนูหลกัของการท างานของ
ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ 
กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอลฟ์ช็อป ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลพื้นฐาน การสั่งซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ และ
ออกรายงาน ดงัภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แสดงหนา้จอเมนูหลกั 

3. หนา้จอขอ้มูลสินคา้
หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลสินคา้ สามารถท า

การ เพิ่ม ลบ แกไ้ข บนัทึก และคน้หา โดยมีเง่ือนไข
การคน้หา ดงัน้ี รหัสสินคา้ช่ือสินคา้ ขอ้มูลท่ีถูกลบ
ขอ้มูลสินคา้ทั้งหมด ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 แสดงหนา้จอขอ้มูลสินคา้ 

4. หนา้จอการสัง่ซ้ือสินคา้
หนา้จอขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ ใชใ้นการจดัการ

ขอ้มูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินคา้ ซ่ึงผูใ้ช้สามารถท า
รายการเพิ่ม บันทึก และพิมพ์ใบสั่งซ้ือสินค้าได ้      
ดงัภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 แสดงหนา้จอการสัง่ซ้ือสินคา้ 

5. หนา้จอการรับสินคา้
หน้าจอขอ้มูลการรับสินคา้ใชใ้นการจดัการ

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับสินคา้ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถท ารายการ 
เพิ่ ม บันทึก การรับสินค้า และค้างรับสินค้าได ้       
ดงัภาพท่ี 6 

ภาพท่ี 6 แสดงหนา้จอการรับสินคา้ 

6. หนา้จอการขายสินคา้
หน้าจอข้อมูลการขายสินค้า ใช้ในการขาย

สินคา้ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถท ารายการ เพิ่ม บนัทึก การขาย
สินขายสินคา้ได ้ดงัภาพท่ี 7 

ภาพท่ี 7 แสดงหนา้จอการขายสินคา้ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
 ในการพฒันาโครงงานระบบสารสนเทศการ

จ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอลฟ์ กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ 
กอล์ฟช็อป คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาขอ้มูล และ
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในระบบงานเดิมของ
ร้านโปรแป๊ ะ กอล์ฟช็ อป  ก่ อน ท่ี จะน าระบบ
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบงานเดิม 
และวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาใช้ในการ
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พัฒนาระบบสารสนเทศการจ าหน่ ายอุปกรณ์           
การตีกอลฟ์ กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอลฟ์ช็อป 

 จากการพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศ
การจ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ กรณีศึกษา ร้าน     
โปรแป๊ะ กอลฟ์ช็อป พบว่ากิจการสามารถลดขั้นตอน
การด าเนินงานท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ
จ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ โดยระบบท่ีพฒันาข้ึน
สามารถเก็บข้อมูลจังหวัด ข้อมูลต าแหน่ง ข้อมูล
พนกังาน ขอ้มูลยี่ห้อสินคา้ ขอ้มูลหน่วยสินคา้ ขอ้มูล
สินคา้ ขอ้มูลท่ีตวัแทนจ าหน่ายมีขาย ขอ้มูลลูกคา้ การ
สั่งซ้ือสินค้า การรับสินค้า การขายสินคา้ การออก
ใบเสร็จรับเงิน และสรุปรายงานต่าง ๆ ให้กบัเจา้ของ
กิจการ เพื่อให้ระบบงานมีความน่าเช่ือถือ และ
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 จากการท่ีได้ให้ผู ้เช่ียวชาญ และผู ้ใช้งาน
ระบบทดลองระบบสารสนเทศการจ าหน่ายอุปกรณ์
การตีกอล์ฟ กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอล์ฟช็อป 
สามารถสรุปผลออกมาเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 การ
ทดสอบระบบด้าน Functional Test เป็นการประเมิน
กระบวนการท างานของระบบ จากการประเมิน 
ค่าเฉล่ียด้าน Functional Test อยู่ท่ี  4.34 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.60 ซ่ึงผลในการประเมินระบบใน
ด้านน้ีถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ใน
ระดับดี ส่วนท่ี 2 การทดสอบระบบด้าน Usability 
Test เป็นการประเมินภาพรวมของระบบ ซ่ึงจากการ
ประเมินค่าเฉล่ียด้าน Usability Test อยู่ ท่ี  4.38 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.54 ซ่ึงผลในการประเมิน
ระบบถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ใน
ระดับดี ซ่ึงจากการประเมินผลการทดลองใช้ระบบ
สารสน เทศการจ าห น่ ายอุปกรณ์ การตีกอล์ฟ 
กรณีศึกษา ร้านโปรแป๊ะ กอล์ฟช็อป พบว่าในการ
ทดลองใช้งานระบบด้าน Functional Test และด้าน 

Usability Test ถือไดว้่ามีประสิทธิภาพในการท างาน
อยู่ในระดับดี ทั้ ง 2 ด้าน (ดังนั้ น สรุปค่าเฉล่ียด้าน 
Functional Test และดา้น Usability Test อยูท่ี่ 4.36) 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการท างานในส่วนของการตรวจสอบ
จุดสัง่ซ้ือสินคา้ เม่ือสินคา้ในคลงัสินคา้ถึงจุดสัง่ซ้ือ 

2. ระบบควรมีการท างานในส่วนของการรับ
ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ เพื่อสะดวกต่อการ
ซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซ้ือ
สินคา้จากตวัแทนจ าหน่าย 

4. โปรแกรมควรมีการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน
ในแต่ละต าแหน่งงาน 

6. กติติกรรมประกาศ
ในการพัฒ น าระบบสารสน เทศการ

จ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอล์ฟ  กรณี ศึกษา ร้าน     
โปรแป๊ะ กอลฟ์ช็อป ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน
หลายขั้นตอน ท าให้คณะผูจ้ดัท าประสบกบัปัญหา 
และอุปสรรคต่าง ๆ ดังนั้ นในการจดัท าโครงงาน
ฉบบัน้ีจึงตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ และค าแนะน า
จากบุคคลหลายท่าน ซ่ึงทุกท่านกใ็หค้วามช่วยเหลือ
เป็นอยา่งดี ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงงานจึงขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

คณะผูจ้ ัดท าขอกราบขอบพระคุณ บิดา 
มารดา ท่ีคอยให้ก าลงัใจในการท างานเสมอมา และ
เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งส าหรับคณะผูจ้ดัท า 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์อภิชัย ตระหง่านศรี 
และอาจารยจิ์ราภรณ์ ชมยิม้ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้ห้
ความกรุณาในการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าในการ
ออกแบบ และเขียนโปรแกรม ตลอดจนช่วยตรวจทาน
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การจดัท าเอกสาร จึงท าให้การจดัท าโครงงานในคร้ัง
น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และบุคลากร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ท่ีให้ค  าแนะน า 
และใหค้วามช่วยเหลือมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ คุณเถลิงศกัด์ิ เต็กบุญตาม 
เจา้ของกิจการ ท่ีได้ให้ความกรุณาในการให้ขอ้มูล 
ค าปรึกษา เก่ียวกับระบบงานของร้านโปรแป๊ะ 
กอล์ฟช็อป จึงท าให้การจัดท าโครงงานในคร้ังน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานขอขอบพระคุณ
ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ท่ีมิได้
ออกนาม ณ ท่ีน้ีด้วย ท่ีมีส่วนท าให้โครงงานระบบ
สารสนเทศการจ าหน่ายอุปกรณ์การตีกอลฟ์ กรณีศึกษา 
ร้านโปรแป๊ะ กอลฟ์ช็อป ประสบความส าเร็จดว้ยดี ทาง
คณะผูจ้ ัดท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ 
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บทคัดย่อ 
  โครงงานนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนา ระบบ

สารสนเทศการเช่า-คืนหนังสือ กรณีศึกษา ร้าน DNA Book 

โดยน ากระบวนการวงจรพัฒนาระบบ SDLC มาใช้รวมทั้ง
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศการเช่า-คืนหนังสือ 
กรณีศึกษา ร้าน DNA Book คณะผู้จัดท าได้เลือกใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 โดยใช้ภาษา 
Visual Basic.NET และใช้โปรแกรม Microsoft Access

2010 เป็นระบบฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการ
สนับสนุนการบริการเช่า-คืนหนังสืออย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
หลังจากท่ีได้ใช้งานระบบในแต่ละส่วนแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดู
รายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากผลการศึกษา
พบว่า ระบบสารสนเทศการเช่า-คืนหนังสือ กรณีศึกษา ร้าน 
DNA Book มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับกระบวนการท างาน โดยระบบดังกล่าวได้
น าไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ การเช่า-คืนหนังสือ 
ABSTRACT 

The objective of this study was to Book Rental 
Shop Information System: A Case Study of DNA Book 
Shop Software development process was applied to 
collect system using Systems Development Life Cycle 
SDLC, as well as documentary studies. User could access 
the interactive system via windows based. The system 
using Microsoft Access 2010 as a databases management 
system, using Microsoft Visual Studio 2013 as affront-end 
application development and Visual Basic.NET for 
programing language. In each section of the system was 
distribution’s proposed along with relevant information. 
The application can show reports for business decision. 
The results showed that the Book Rental Shop 
Information System: A Case Study of DNA Book Shop 

work together with proposes. Finally, all of system 
module was  

Keywords: Information Systems, Rental, Book 

1. บทน า
  ร้าน DNA Book ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2548 โดย

ให้บริการในลักษณะการเช่า-คืน หนังสือ วิธีการก็คือ ลูกค้า
ที่มาใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิก และเมื่อมาท าการเช่า
หนังสือโดยใช้วิธีการจดหมายเลขบัตรประชาชน และ
ตรวจสอบว่ามีการเช่าหนังสือการ์ตูนหรือไม่  ครบก าหนด
คืนหรือยัง จากนั้นก็ด าเนินการเช่า ก าหนดวันคืน และ
ค านวณค่าเช่าหรือท าการคืน ค านวณค่าปรับหากเกิน
ก าหนด ทุกขั้นตอนใช้พนักงานคือเจ้าของร้านท าการเอง
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจดหรือการค านวณเงิน การ
ด าเนินงานของร้านด าเนินไปได้สักระยะ เจ้าของร้านจึงเริ่ม
รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น  

  ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงเกิดแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ลดปริมาณกระดาษ ลดการ
สูญหายของข้อมูล อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล 
แก้ไข ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งท าให้เกิดความรวดเร็วใน
บริการเช่าคืนหนังสือและค านวณเงินค่าเช่าและค่าปรับได้
อย่างถูกต้อง 
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2. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
สาวิตรี ทองประเสริฐ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องาน

พัสดุ ครุภัณฑ์บนเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดโพธินิมิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์ บนเครือข่ายอินทราเน็ตขึ้นโดยท างานใน
รูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อให้ระบบท างานได้สะดวก
รวดเร็วข้ึน ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ใช้โปรแกรม ASP.NETและใช้
Microsoft SQL 2005 เป็นระบบฐานข้อมูล หลังจากพัฒนา
ระบบเสร็จได้รับการประเมินโดยใช้แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความช านาญในเรื่องโปรแกรม ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.502 
และค่า tเท่ากับ 4.138 เจ้าหน้าที่พัสดุ ครุภัณฑ์ และผู้ดูแล
ระบบโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.604 และค่า t เท่ากับ 3.889 
ผู้บริหารและผู้ใช้งานท่ัวไปโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.529 และค่า t 
เท่ากับ4.315แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
งานได้จริง 

การอ่านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา
ตั้งแต่โบราณกาล หากมนุษย์ ไม่มีนิสัยในการอ่าน วัฒนธรรม
คงสูญสิ้นไป ไม่สืบทอดมาจนบัดนี้ วัฒนธรรมทางภาษา 
การเมือง การประกอบอาชีพ การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ 
เหล่านี้อาศัยหนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
และพัฒนาให้คุณค่าแก่สังคมนานัปการ หนังสืออาจท าให้
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้หากมีคนอ่านเป็นจ านวนมาก 
หนังสือและผู้อ่าน จึงอาศัยกันและกันเป็นเครื่องสืบทอด
วัฒนธรรมของมนุษย์ในสังคมที่เจริญแล้ว จะเห็นได้ว่า ใน
กลุ่มคนที่ไม่มีภาษาเขียน ไม่มีหนังสือไม่มีการอ่านวัฒนธรรม
ของสังคมนั้นมักล้าหลัง ปราศจากการพัฒนา การอ่านจึงให้
คุณค่าทางสังคมในทุกด้าน การอ่านยังเป็นหนึ่งในทักษะทาง
ภาษาที่จ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอ และไม่มีวันสิ้นสุดสามารถ

ฝึกได้เรื่อย ๆ ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่าน เพราะการ
อ่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์  เป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิด และ
ความบันเทิงใจ 

การคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดส่งที่มี
สาเหตุเกิดจากผู้ใช้บริการเอง เป็นสาเหตุที่เกดิจากผู้ใช้บริการ
มีจุดมุ่งหมายในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและศึกษาค้นคว้า
ยังไม่เสร็จ เช่น ผลการวิจัยที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช้ันปีที่  3 พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีเวลาเข้าใช้หอสมุดไม่แน่นอนและมีเวลาเข้าใช้
หอสมุดน้อย ดังนั้นจึงต้องยืมทรัพยากรสารสนเทศกลับไป
อ่านที่หอพัก 1–2 ครั้ง ต่อสัปดาห์เพื่อใช้ประกอบการเรียน
ตามหลักสูตร และใช้ประกอบการท ารายงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นหากศึกษาค้นคว้ายังไม่
เสร็จอาจจะท าให้เกิดการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกิน
ก าหนดส่ง และผู้ใช้บริการเสนอแนะให้ลดค่าปรับเพราะ
ค่าปรับแพงเกินไป [1] 

การพัฒนาระบบจัดการร้านเช่า คืนหนังสือ โดยใช้ 
QR Code ท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์คือ เป็นระบบที่น า
เทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจร้านเช่า
หนังสือ เพื่อใช้เป็นตัวแทนระบุหนังสือและสมาชิก ระบบนี้
พัฒนาโดย Visual C# 2010 และ MySQL ในการจัดการ
ข้อมูล จากการพัฒนาระบบนี้แบ่งการท างานเป็น 4 ส่วน
ใหญ่ ๆ คือ การจัดการข้อมูลหนังสือ การจัดการข้อมูล
สมาชิก การบริการเช่า-คืน การขายหนังสือ และการสรุป
รายรับ-รายจ่าย พร้อมทั้งแสดงกราฟสถิติรายรับ-รายจ่าย
ต่าง ๆ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยรวมที่ 4.2 จาก 5.0 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดย
คุณสมบัติในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และการเช่า -ขาย 
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้ แต่การออกแบบ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เป็นประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 
เนื่องจากผู้ใช้เข้าใจความหมายของไอคอนบางอันไม่ตรงกับ
ฟังก์ช่ันการท างานของระบบ [2] 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  ระบบสารสนเทศ ( Information System) 

หมายถึง ระบบที่มีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
รวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูล
นั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี  สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

  การสั่งซื้อหนังสือ คือ เป็นการสั่งซื้อหนังสือจาก
ตัวแทนจ าหน่าย โดยพนักงานเป็นผู้ส่งใบสั่งซื้อหนังสือ 

  การับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากตัวแทน
จ าหน่าย  จากนั้นพนักงานจะท าการออก. 
หมายเลขเรียกหนังสือ และออกรหัสหนังสือ 

การลงทะเบียนหนังสือ คือ การระบุรายละเอียด
ของหนังสือแต่ละเล่ม โดยแต่ละเล่มจะประกอบด้วยข้อมูล 
ประเภทหนังสือ หมวดหนังสือ ส านักพิมพ์ ผู้แต่ง ผู้แปล 
ราคาค่าเช่าต่อเล่ม ค่าปรับหากมีการคืนเกิน  

  การเช่าหนังสือ คือ ลูกค้าท าการเช่าหนังสือและ
พนักงานจะท าการออกใบเสร็จค่าเช่า 

  การคืนหนังสือ คือ ลูกค้าท าการคืนหนังสือหากมี
การเกินจากวันท่ีก าหนด ก็จะมีการออกใบเสร็จค่าปรับ 

  ออกรายงาน คือ การแสดงเอกสารที่แสดงผลลัพธ์
จากการท างาน 

  รายงาน คือ เอกสารที่แสดงผลลัพธ์จากการ
ท างาน เช่น ใบเสร็จ 

  ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ 
ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยัง
สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูล
ในระบบก็จะถูกต้องเช่ือถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยจะมีการก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นนับได้
ว่าปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่า 
สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองอย่าง 

เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
1. Microsoft Visual Basic .Net คือ ภาษาที่ใช้ใน

การเขียนโปรแกรมเพื่อให้ท างานภายใต้ .NET Framework 
โดยภาษา Visual Basic มีวิวัฒนาการมาจากภาษา BASIC

(Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code) ซึ่ง
ในยุคหนึ่งคือภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ 
MS-DOS ต่อมาไมโครซอฟท์ได้พัฒนาภาษา BASIC มาเป็น 
Visual Basic เพื่อให้เป็นภาษาส าหรับสร้างโปรแกรมที่แสดงผล
กราฟิ ก โดยมี สภาพแวดล้ อมการพัฒนาแบบ Visual

Programming ภาษา Visual Basic เริ่มรู้จักแพร่หลายในเวอร์
ช่ัน 3 และหลังจากนั้นเป็นต้นมา Visual Basic ถือได้ว่าเป็น
ภาษาที่มีการใช้งานมากที่สุด [3] 

2. โปรแกรม Microsoft Access 2010 เป็น
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูล 
คือที่รวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมเอาไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูลจะก าหนดขึ้นตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเอกสารในแต่ละ
ฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย ง่ายต่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างฐานข้อมูลพร้อมท้ังสร้าง
ตาราง ก าหนด Field ประเภทของข้อมูล และรายละเอียดของ
ข้อมูลนัน้ด้วย [4]  

3. โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ได้รับความนิยมสูง
ที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากตัวผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้
อย่างง่ายดาย การท างานของโปรแกรมมีขั้นตอนการท างาน
ให้กับ Control ต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ Event ที่สามารถเกิด
ขึ้นกับ Object หรือ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนจอ 
รวมทั้งเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและ
ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการท างานของโปรแกรม 
(Debugger) ว่าที่เขียนมานั้นมีความถูกต้อง [5] 

3. วิธีการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงาน
  ระบบสารสนเทศการเช่า-คืนหนังสือ กรณีศึกษา 

ร้าน DNA Book ทางคณะผู้จัดท าได้ ด าเนินการพัฒนาโดย
ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life

Cycle) หรือ SDLC มาช่วยในการพัฒนาซึ่งประกอบไป
ด้วยขั้นตอนดังนี ้
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1. การก าหนดและเลือกโครงการ (System
Identification and Selection)

2. การเริ่มต้นและวางแผน โครงการ  (System
Initiation and Selection)

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. ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ  ( System
Maintenance)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  ระบบสารสนเทศการเช่า-คืนหนังสือ กรณีศึกษา 

ร้าน DNA Book มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก 
ดังนี ้

  พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของร้าน DNA Book การ
จัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลประเภทหนังสือ 
ข้อมูลหมวดหนังสือ ข้อมูลส านักพิมพ์ ข้อมูลผู้แต่ง ข้อมูลผู้
แปล ข้อมูลหนังสือ ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย ข้อมูลประเภท
สมาชิก ข้อมูลสมาชิก  การออกใบสั่งซื้อหนังสือ การออกใบ
รั บหนั งสื อ  การบั นทึ กข้ อมู ลการ เ ช่ าหนั งสื อ  ออก
ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า การบันทึกข้อมูลการคืนหนังสือ ออก
ใบแจ้งหนี้ (ค่าปรับ) กรณีสมาชิกส่งคืนหนังสือเกินวันที่
ก าหนด 

  สมาชิก (Member) หมายถึง บุคคลทั่วไปที่มีความ
ต้องการเช่าหนังสือและท าการสมัครสมาชิกจึงจะใช้บริการได้ 
โดยแบ่งประเภทเป็นสมาชิกท่ัวไปจะได้รับส่วนลด 10% และ
สมาชิก VIP จะได้รับส่วนลด 20%   

  ตัวแทนจ าหน่าย (Supplier) หมายถึงบริษัทหรือ
ร้านที่ทางร้านติดต่อสั่ งซื้อหนังสือ ทางร้านจะออกใบ
รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือและส่งให้กับตัวแทนจ าหน่าย
จากนั้นตัวแทนจ าหน่ายจะน าหนังสือมาส่งพร้อมใบส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้กับทางร้านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่ งซื้อ
หนังสือ 

  เจ้าของกิจการ (Owner) หมายถึง บุคคลที่ท าการ
ดูแลการด าเนินงานของกิจการทุก ๆ ส่วนสามารถท่ีจะด าเนิน

ธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท้ังการก าหนดราคาค่า
เช่าของหนังสือ การดูแลค่าจ้างพนักงาน และ ผลการ
ด าเนินงานของกิจการ 
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
1. หน้าจอเมนูเข้าสู่ระบบ

เป็นหน้าจอส าหรับให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยกรอก
ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่านของตัวเองให้ถูกต้อง เมื่อผู้ใช้กรอก
ข้อมูลถูกต้องจะเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก  หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน
สามารถกรอกช่ือผู้ใช้และหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อท า
การดูรหัสผ่านได้ 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเมนเูข้าสูร่ะบบ 

2. หน้าจอข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย
สามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก และค้นหาโดย

มีเง่ือนไขการค้นหา ดังนี้  รหัสตัวแทนจ าหน่ายช่ือตัวแทน
จ าหน่ายข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายทั้งหมด 
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 

3. หน้าจอข้อมูลหนังสือตัวแทนจ าหน่าย
สามารถท าการเพิ่ม บันทึก และค้นหาโดยมีเง่ือนไข

การค้นหา ดังนี้ รหัสหนังสือตัวแทนจ าหน่าย ช่ือหนังสือ
ตัวแทนจ าหน่าย รหัสตัวแทนจ าหน่าย ช่ือตัวแทนจ าหน่าย 
หนังสือตัวแทนจ าหน่ายทั้งหมด  

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอข้อมูลหนังสือตัวแทนจ าหน่าย 

4. หน้าจอข้อมูลสมาชิก
สามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา บันทึก และ

ค้นหา โดยมีเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้  รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิก 
ข้อมูลสมาชิกทั้งหมด  

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอข้อมูลสมาชิก 

5. หน้าจอข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือ
สามารถท ารายการสั่งซื้อหนังสือจากตัวแทนจ าหนา่ย

โดยให้ผู้ใช้เลือกตัวแทนจ าหน่าย และเลือกข้อมูลหนังสือที่
ต้องการสั่งซื้อ สามารถเพิ่ม ลบรายการหนังสือที่สั่งซื้อ และ
โปรแกรมจะท าการค านวณราคารวมให้ เมื่อบันทึกข้อมูล
โปรแกรมจะท าการออกใบสั่งซื้อหนังสือให้แก่ตัวแทน
จ าหน่าย  

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอข้อมูลการสัง่ซื้อหนังสือ 

6. หน้าจอข้อมูลรับสินค้า
โดยให้ผู้ใช้เลือกใบสั่งซื้อ และเลือกข้อมูลหนังสือท่ีรับ

สามารถเพิ่ม ลบรายการหนังสือที่รับได้ ผู้ใช้สามารถรับ
หนังสือทั้งหมดหรือเลือกรับเพียงบางส่วนได้ และโปรแกรม
จะท าการค านวณจ านวนคงเหลือที่ค้างรับให้ เมื่อบันทึก
ข้อมูลโปรแกรมจะท าการออกใบรับหนังสือให้แก่ตัวแทน
จ าหน่าย จากนั้นระบบจะท าการออกหมายเลขเรียกหนังสือ
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เมื่อมีหนังสือเรื่องใหม่ และท าการออกรหัสหนังสือตาม
จ านวนรับหนังสือในแต่ละเรื่องอีกด้วย  

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอข้อมูลรับหนังสือ 

7. หน้าจอลงทะเบียนหนังสือ
การลงทะเบยีนหนังสือ โดยพนักงานท าการกรอก

ข้อมูลหนังสือที่ยังไม่ไดล้งทะเบียน 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลหมายเลขเรียกหนังสือ 

8. หน้าจอข้อมูลหนังสือ
สามารถท าการลบ แก้ไขสถานะหนังสือ บันทึก และ

ค้นหา โดยมีเง่ือนไขการค้นหา ดังนี้  รหัสหนังสือ ช่ือหนังสือ 
ข้อมูลหนังสือท่ีช ารุด ข้อมลูหนังสอืท่ีหาย ข้อมูลหนังสือ
ทัง้หมด  

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอข้อมูลหนังสือ 

9. หน้าจอข้อมูลเช่าหนังสือ
การเช่าหนังสือจากสมาชิก โดยการเลือกรหัสหนังสือ

ที่สมาชิกต้องการเช่า ระบบจะท าการเก็บรายการเช่า 
สามารถลบรายการหนังสือที่เช่าและค านวณค่าเช่าโดยมี
ส่วนลดตามเง่ือนไขของประเภทสมาชิกนั้น  ๆ ออก
ใบเสร็จรับเงินแก่สมาชิกได้  

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอข้อมลูเช่าหนังสือ 

10. หน้าจอข้อมูลคืนหนังสือ
การคืนหนังสือ โดยสมาชิกน าหนังสือมาคืน ระบบ

จะท าการจัดเก็บข้อมูลรายการคืนหนังสือ หากเกินก าหนด
วันที่คืน ระบบจะท าการคิดค่าปรับและออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าปรับแก่สมาชิก  
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ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอข้อมูลคืนหนังสือ 

11. หน้าจอรายงานค่าเช่า (รายรับ)
หน้าจอแสดงประวัติการเช่าหนังสือ สามารถเรียกดู

ข้อมูลก่อนพิมพ์ได้ ประกอบด้วย เลขที่ใบเช่า ช่ือสมาชิก 
รหัสหนังสือ ช่ือหนังสือ เป็นต้น 

ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอแสดงรายงานรายได้จากการเช่า
หนังสือ 

12. รายงานรายงานค่าปรับ (รายรับ)
หน้าจอแสดงประวัติค่าปรับหนังสือ เมื่อสมาชิก

ส่งคืนหนังสือเกินก าหนดจะถูกปรับตามเง่ือนไขทางร้าน 
สามารถเรียกดูข้อมูลก่อนพิมพ์ได้ ประกอบด้วย เลขท่ีใบเช่า 
ช่ือสมาชิก รหัสหนังสือ ช่ือหนังสือ เป็นต้น 

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอรายงานรายได้จากการส่งคืนหนังสือ
เกินวันที่ก าหนด 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
  ในการพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศการเช่า-

คืนหนังสือ กรณีศึกษา ร้าน DNA Book ทางคณะผู้จัดท า
ได้เริ่มท าการศึกษาข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
จากในระบบงานร้าน DNA Book ก่อนที่จะน าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบงานเดิม พร้อม
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และน ามาแก้ไขในการบริการ
ร้าน DNA Book 

  ระบบสารสนเทศการเช่า-คืนหนังสือ กรณีศึกษา 
ร้าน DNA Book เป็นระบบที่มีขั้นตอนในการพัฒนาหลาย
ขั้นตอน ดังนั้นจึงท าให้สามารถช่วยเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นย าในการเช่าหนังสือ การบริการสมาชิก 
การคืนหนังสือ ฯลฯ รวมถึงลดข้อผิดพลาดในการท างานบาง
ขั้นตอนเพื่อให้ได้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  จากการพัฒนาระบบสารสนเทศการเช่า -คืน
หนังสือ กรณีศึกษา ร้าน DNA Book พบว่ากิจการมีการลด
ขั้นตอนการท างานท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ
ข้อมูลสมาชิกรวมถึงความแม่นย าในการเช่า-คืนหนังสือ โดย
มีการจัดการข้อมูลพื้นฐาน และมีการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบงานเดิมไม่มีการแสดงรูปภาพ สามารถ

น ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ เช่น รูป
หนา้ปกหนังสือ รูปสมาชิก รูปพนักงาน 

2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาระบบการเช่า-คืนได้ เช่น ระบบเช่า-คืนซีดี เครื่องแต่ง
กาย เครื่องประดับ ยานพาหนะ เป็นต้น 

6. กิตติกรรมประกาศ
  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการเช่า-คืนหนังสือ 

กรณีศึกษา ร้าน DNA Book ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
หลายขั้นตอนท าให้คณะผู้จัดท าประสบกับปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ดังนั้นในการจัดท าโครงงานฉบับนี้จึงต้องได้รับความ
ช่วยเหลือและค าแนะน าจากบุคคลหลายท่านซึ่งทุกท่านก็ให้
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีคณะผู้จัดท าโครงงานจึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

  คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่
คอยให้ก าลังใจในการท างานเสมอมา และเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง
ส าหรับคณะผู้จัดท า 

  ขอขอบพระคุณอาจารย์นงเยาว์  สอนจะโปะ และ
อาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม ที่ ได้ ให้ความกรุณาในการให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าในการออกแบบและเขียนโปรแกรม 
ตลอดจนช่วยตรวจทานการจัดท าเอกสาร จึงท าให้การจัดท า
โครงงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโนยี
สารสนเทศทุกท่าน ท่ีให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือมา
โดยตลอด 

  ขอขอบพระคุณ คุณประสิทธิ์  วอนเจริญ ที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการท างานของร้านหนังสือและ
ระบบงานเดิมที่เป็นประโยชน์และช่วยให้จนคณะผู้จัดท า
สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศการเ ช่า -คืนหนั งสือ 
กรณีศึกษา ร้าน DNA Book ได้อย่างสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 

  ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ 
และอยู่เคียงข้างให้ก าลังใจเสมอ 

  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าโครงงานขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่มิได้ออกนาม ณ 
ที่นี้ด้วย ที่มีส่วนท าให้ระบบสารสนเทศการเช่า-คืนหนังสือ 
กรณีศึกษา ร้าน DNA Book ความส าเร็จด้วยดี ทางคณะ
ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทคัดย่อ 
 โครงการ น้ี มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาระบบ
สารสนเทศการเช่าชุดสูทและชุดราตรีกรณีศึกษาร้าน 
Beautiful Night โดยน าวงจรการพฒันาระบบ (SDLC) 

มาใช้ ร่วมทั้ งการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง โดยผูใ้ช้
สามารถใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ระบบสารสนเทศการ เ ช่ า ชุด สูทและ ชุดราต รี
กรณีศึกษาร้าน Beautiful Night โดยน าภาษา 
VB.NET, Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft 

Access 2010 เป็นระบบฐานขอ้มูล ในแต่ละส่วนของ
โปรแกรมมีการสนบัสนุนกระบวนการเช่า คืน สินคา้ 
อย่างครบถว้นสมบูรณ์ หลงัจากท่ีไดใ้ช้งานระบบใน
แต่ละส่วนแล้ว ผูใ้ช้ยงัสามารถดูรายงานต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจ จากผลการศึกษาพบว่า ระบบ
สารสนเทศการเช่าชุดสูทและชุดราตรีกรณีศึกษาร้าน 
Beautiful Night มีการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับกระบวนการท างาน โดยระบบ
ดงักล่าวไดน้ าไปใชแ้ละแกปั้ญหาทางธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ  เช่าชุดสูทและชุดราตรี 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to develop the 

Information System for Renting Suits and Evening 

Dresses A Case Study of Beautiful Night Shop. 

Software development process was applied to collect 

system using Systems Development Life Cycle 

(SDLC), as well as documentary studies. User could 

access the interactive system via windows based. The 

information system has to developing via VB.net, 

Microsoft Visual Studio 2010 and Microsoft Access 

2010. In each section of the system were support Rental 

Returns proposed along with relevant information. 

The application can show report for business 

decision. The results showed that the Information 

System for Renting Suits and Evening Dresses A Case 

Study of Beautiful Night Shop. work together with 

proposes. Finally, all of system module was completed 

and make business go along well, effective. 

Key Words: Information System, Rental Renting 

Suits and Evening Dresses 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศการเช่าชุดสูท

และชุดราตรี กรณีศึกษาร้าน Beautiful Night ให้มี
ประสิทธิภาพ 
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1. บทน า
 ใ น ยุ ค ข อ ง ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ท า ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท าให้โลกของเรา
เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดน่ิง จากความก้าวหน้า
ทนัสมยัดังกล่าวหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้
น าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพฒันา
ประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร ช่วยในการจดัเก็บ
และเรียกคน้ขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วท าให้การ
ท างานของหน่วยงานมีความสะดวกคล่องตวัเป็นอยา่ง
มาก ร้าน Beautiful Night ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
พ.ศ.2552 เปิดให้บริการทุกวนั ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 
21.00 น.โดยให้บริการในลกัษณะการเช่าคืนชุดสูทและ
ราตรี วิธีการด าเนินงานของทางร้านก็คือมีการเก็บ
ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ และเม่ือมาท าการเช่าชุดก็
ใช้ลักษณะการจดหมายเลขบัตรประชาชน และ
ตรวจสอบว่ามีการเช่าชุดหรือไม่ ครบก าหนดคืนหรือ
ยงั จากนั้นก็ด าเนินการเช่า ก าหนดวนัคืน และค านวณ
ค่าเช่าหรือท าการคืน ค านวณค่าปรับหากเกินก าหนด 
ทุกขั้ นตอนใช้พนักงานคือเจ้าของร้านท าการเอง
ทั้ งหมดไม่ว่าจะเป็นการจดหรือการค านวณ การ
ด าเนินงานของร้านพบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นจึงไดมี้
การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
แกปั้ญหาดงักล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 
ลดปริมาณกระดาษ ลดการสูญหายของขอ้มูล อ านวย
ความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูลแก้ไขค้นหาขอ้มูล
ต่าง ๆ อีกทั้งท าให้เกิดความรวดเร็วในบริการเช่าคืน
ชุด 

2. วรรณกรรมและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การแต่งกายของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเปล่ียน 
แปลงจากวฒันธรรมการแต่งกายเดิมไปมาก จนท าให้
เอกลกัษณ์การแต่งกายแบบไทยแทบไม่เหลือให้เห็น 
ทั้งน้ีอาจจะมาจากหลายสาเหตุหลายปัจจยั แต่อยา่งไร
ก็ดีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งมองเห็นความ ส าคญั ควร
ใส่ใจท่ีแกไ้ขปัญหาเพราะค่านิยมการ แต่งกายแบบ
ไทยสมยัก่อนมีคุณค่ายิง่ การแต่งกายเป็นมารยาททัว่ ๆ 
ไปซ่ึงทุกคนต้องปฏิบติัเหมือน กันตามแต่โอกาสท่ี
เหมาะสม เช่น ปัจจุบนังานวิวาห์ส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับ ธีมงาน  ความสนุกสนาน  และ
องค์ประกอบของงานเ ล้ียงให้สมบู รณ์แบบน่า
ประทบัใจ จนหลงลืมวฒันธรรมดา้นการแต่งกายอนั
ถูกตอ้งเหมาะสม เช่นในการมาร่วมงานวิวาห์ ไม่วา่จะ
เป็นตวัเจา้บ่าวเจา้สาวเอง หรือแขกท่ีมาร่วมงาน ซ่ึงถือ
เป็นส่ิงส าคญัในการแสดงความให้เกียรติซ่ึงกนัและ
กนั แต่จะแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมกบัการมาเป็น
ส่วนหน่ึงของงาน [5] 

ในการพฒันาระบบการจดัการร้านเช่าคืนหนงัสือ 
โดยใช ้QR Code ท างานไดต้รงตามวตัถุ ประสงคคื์อ 
เป็นระบบท่ีน าเทคโนโลยี QR Code มาประยุกต์ใช้
ร่วมกบธุรกิจร้านเช่าหนงัสือ เพื่อใช้เป็นตวัแทนระบุ
หนงัสือ และสมาชิก ระบบน้ีพฒันาโดย Visual C# 

2010 และ MySQL ในการจดัการขอ้มูล จากการ
พฒันา ระบบน้ีแบ่งการท างานเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
การจดัการขอ้มูลหนงัสือ การจดัการขอ้มูลสมาชิก การ
บริการเช่า-คืน การขายหนังสือ และการสรุปรายรับ-
รายจ่าย พร้อมทั้งแสดงกราฟสถิติรายรับ- รายจ่ายต่าง 
ๆ จากการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบพบวา่ มี
คะแนนเฉล่ียร่วมท่ี 4.2 จาก 5.0 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี 
โดยคุณสมบติัในการจดัการขอ้มูลต่าง ๆ และการเช่า-
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ขาย เหมาะสมตรงตาม ความตอ้งการของผูใ้ช ้แต่การ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้เป็นประเด็นท่ีได้
คะแนนน้อยท่ีสุดเน่ืองจากผูใ้ช้เขา้ใจความหมายของ
ไอคอนบางอนัไม่ตรงกบัฟังกช์ัน่การท างานของระบบ 

[2] 

ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

 ชุดไทยหมายถึง ชุดไทยเรือตน้ ชุดไทยบรมพิมาน 
ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยจกัรพรรดิ 
ชุดไทยจกัรี ชุดไทยศิวาลยั และชุดไทยดุสิต ซ่ึงเป็นชุด
ไทยพระราชนิยม ท่ีได้รับการยอม รับว่า เป็นเคร่ือง
แต่งกาย ท่ีงดงามมาก ๆ ช่ือแต่ละชุดท่ีใช้เรียกก็จะมี
ลกัษณะ การตดัเยบ็ ก็ออกแบบ ท่ีสวยเด่นแตกต่างกนั
ไป อยูท่ี่ความชอบของบุคคลท่ีสวมใส่วา่ชอบชุดแบบ
ไหน โดยคนไทยนิยมใช ้เน่ืองในโอกาสและพิธีการท่ี
เป็นทางการมาก ๆ เช่น งานเข้าเฝ้า งานราตรีใน
ต่างประเทศ งานแต่งงาน ของคนไทย และ พิธีกรรม 
ส าคัญในสังคมชั้ นสูงชุดไทยถือก าเนิดข้ึนได้ เป็น
เพราะกระแสนิยมสืบเน่ือง มาจากท่ี สมเด็จพระนาง
เจา้ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด าริ และท าการ
ส่งเสริมผา้ไทยอยา่งจริงจงั จนเกิดเป็นเคร่ืองแต่งตวั ท่ี
เป็นมาตรฐาน และเป็นชุดประจ าชาติไทย ท่ีบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์อนัวิจิตรตระการตา งดงาม ด้วยลวดลาย
ไทย ท่ีอ่อนช้อย ปักและทอลงบนผืนผา้อย่างประณีต
งดงาม [1] 

 ชุดราตรีสโมสร เส้ือสูทสีด า ปกหุ้มต่วนแพรหรือ
ไหมสีด า  หรือเส้ือสูทสีขาว ปกไม่หุ้มต่วนแพร 
เส้ือเช้ิตสีขาว อกตีเกล็ดหรือมีระบายลูกไมท่ี้สาบอก 
ผา้ผกูคอหูกระต่ายสีด า กางเกงสีด ามีแถบด้ินไหมสีด า 
มีผา้คาดเอวสีด า ใชส้ าหรับงานเล้ียงอาหารค ่าหรืองาน
กลางคืนท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นทาง การ ทั้งงานของราชการ
และงานสังคมของบุคคลธรรมดาท่ีจัดอย่างหรู 

เรียกช่ืออ่ืนไดอี้ก เช่นsmoking jacket หรือ dinner 

jacket [1] 

 เ ส้ือสูทหางยาวสีด า กางเกงสีด ามีผ้าผูกคอหู
กระต่าย สีขาว เส้ือเช้ิตสีขาว แถบด้ินไหมสีด า ใชใ้น
โอกาสงานกลางคืนท่ีจดัอย่างเป็นทางการ เช่น งาน
พระราชทานเล้ียงกระยาหารค ่ าเพื่อเป็นเกียรติแก่
ประธานาธิบดี ซ่ึงมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ งาน
แสดงอุปรากร งานเตน้ร า [1] 

 ในยุคกลางของประเทศฝ่ังยุโรปชุดราตรีถือเป็นชุด
ท่ีเป็นทางการส าหรับผู ้หญิงท่ีมีฐานะส่วนใหญ่แล้ว
ผูห้ญิงเรานั้นมกัจะใส่เวลาเดินทางไปกับรถไฟซ่ึงชน
ชั้นสูงในสมยันิยมเดินทางโดยรถไฟ การแต่งตวัให้ดูดี
ในการเดินของผูห้ญิงจึงนิยมสวมใส่ชุดราตรีเป็นเวลา
หลายศตวรรษ ในศตวรรษท่ี 18 ชุดราตรีท่ีเป็นทางการ
เร่ิมตน้พฒันาในการแต่งตวัอย่าละเอียดในการออกงาน
ร่ืนเริง งานสังคมผูดี้ต่าง ๆ [1] 

 ศตวรรษท่ี 19 ค าวา่ "ชุดราตรี" เร่ิมมีความยาวท่ี
ทนัสมยั และ ตวัชุดราตรีจะยาวถึงข้อเท้ายาว แต่ใน
ระหว่างรัชสมยัของวิตอเรีย ชุดราตรีเป็นชั้นท่ีมีความ
ยาวและมีรูปแบบท่ีมีแขนขนาดใหญ่ในยุค 1830 เพื่อ
ปิดไหล่และในยคุ 1840 เพื่อต ่ามากคอในยุค 1850 การ
มีต ่าและแขนสั้ นในยุค 1860 ยาวและไม่ติดมนัด้วย 
คึกคกัและแขนสั้นมากในยุค 1870 เพื่อแขนต ่าคอและ
สวมใส่กบัถุงมือในยุค 1880 การมีตดัตวัต่อเอวและ
กระโปรงยาวกบัรถไฟในยุค 1890 ในช่วงยุคเอ็ดเวิร์ด
ชุดราตรีไดรั้บความนิยมมากข้ึนมาในปี ค.ศ. 1920 ได้
เร่ิมมีการออกแบบชุดราตรีใหท้นัสมยัยิง่ข้ึน [1] 
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ซอฟท์แวร์ทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

1. Microsoft Windows 7 โดยใชใ้นการพฒันา
โปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบท่ีผู ้ใช้สามารถใช้งาน
โปรแกรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะรูปแบบตวั
ประสานงานกับผูใ้ช้ของระบบผูป้ฏิบัติการวินโดวส์ 
เป็นตัวประสานงานแบบกราฟิก (Graphical User 

Interface: GUI) ประกอบข้ึนด้วยอกัษรหลายรูปแบบ 
อักขระกราฟิก สัญลักษณ์รูปภาพ ซ่ึงเหมาะแก่การ
พฒันาโปรแกรมเพื่อใช้งานในปัจจุบัน โดย Microsoft  

Windows 7 มีการพฒันาคุณลกัษณะเพิ่มมากข้ึน เช่น 
การเข้าโฮมกรุ๊ปเพื่อแบ่งปันไฟล์ร่วมกัน การปรับ
ขนาดหน้าต่างบนเดสก์ท็อปง่ายข้ึนดว้ยการลากเมาส์ 
การเขา้รหัสไดรฟ์เพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลทาง
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ [7] 

2. Microsoft Visual Basic 2010 เป็นภาษาท่ีใชใ้น
การเขียนโปรแกรมซ่ึงเป็นหน่ึงในภาษาของ Visual 

Studio 2010 มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการออก แบบหนา้จอ
ของโปรแกรมดว้ยการเพิ่ม Form ลงใน Project และ
วาด Control ลงบน Form เพื่อออกแบบจอภาพการ
ท างานไดต้ามตอ้งการ เน่ืองจากวา่ Microsoft Visual 

Basic 2010  นั้นมีรูปแบบการจดั การท่ีใช้งานง่าย 
สามารถท่ีจะสร้างหน้าจอในการเก็บข้อมูล การขาย
สินคา้ การรับสินคา้ และยงัสามารถท่ีจะออกใบเสร็จ 
ออกรายงานต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย ใชภ้าษา SQL เขา้มาช่วย
ในการจดัการขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลได ้ 

 Microsoft Visual Basic 2010 เป็นโปรแกรมใน
รูปแบบเชิงวตัถุอยา่งสมบูรณ์ ภาษา Visual Basic ถูก
ปรับปรุงคร้ังใหญ่เม่ือไมโครซอฟตคิ์ดโครงการ .NET 

ข้ึนมา และต้องการให้ภาษาน้ีเป็นทางเลือกหน่ึง
ส าหรับการพฒันาโปรแกรมภายใต้ .NET โดย .NET 

Framework 1.0 ไมโครซอฟต์ได้เรียกช่ือภาษา
โปรแกรมท่ีปรับปรุงมาจาก Visual Basic ว่า Visual 

Basic.NET (VB.NET) ซ่ึงค าสั่งและไวยากรณ์ส่วนใหญ่
จะเหมือนกนั แต่ Visual Basic.NET จะสนบัสนุนการ
เ ขียนโปรแกรม เ ชิงว ัต ถุอย่ า งสมบู รณ์  รวมทั้ ง
คุณสมบัติ ในการพัฒนาในโปรแกรมส าห รับ
หน่วยงานขนาดใหญ่ [6] 

3. Microsoft Access 2010 ระบบจดัการฐาน
ขอ้มูลคือท่ีรวมของข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก็บ
รวบรวมเอาไวใ้นระบบฐานขอ้มูลจะก าหนดข้ึนตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะเอกสาร
ในแต่ละฐานข้อมูล จะมีการก าหนดรายละเอียด
แตกต่างกนั Microsoft Access 2010 เป็นโปรแกรม
ฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายง่ายในการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้กบังานต่าง ๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย
และใช้ได้อย่างมีประสิทธิ- ภาพ ซ่ึงสามารถสร้าง
ฐานข้อมูล  พร้องทั้ งสร้างตาราง (Table)  ซ่ึงการ
ก าหนดช่ือของ Field และก าหนดประเภทของขอ้มูลท่ี
จะเก็บ พร้อมทั้งรายละเอียดของขอ้มูลนั้นดว้ย [4] 

4. Microsoft Office Visio 2010 เป็นโปรแกรม ท่ี
ถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยในการสร้าง FlowChart หรือ 
Diagram ของงานในสาขาต่าง ๆ ไดง่้ายลกัษณะท่ีส าคญั
อย่างหน่ึงของการสร้าง FlowChart บน Visio คือมีรูป
ไดอะแกรมพื้นฐานต่าง ๆ จดัเตรียมไวใ้ห้เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีเสริมการท างาน ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิแผนผงั
ตารางโครงสร้างองค์กรแผนภู มิทางการตลาด
ตารางเวลา และอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย รวม ทั้งช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร โดยช่วยให้แต่ละแผนก
สามารถดูแผนภูมิหรือตารางในรูปแบบไฟล์ท่ีแตกต่าง
กันตามความต้องการได้ เช่น ไฟล์ท่ีส่งทางอีเมล ์
ระบบอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตเป็นตน้ และยงัช่วย
ให้ผูจ้ดัท าเอกสารสร้างภาพกราฟิกใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
สีสันความชัดเจนให้กับข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
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และยงัช่วยประหยดัเวลาในการสร้างเอกสารต่าง ๆ อีก
ดว้ย [3] 

5. โปรแกรม Microsoft Project 2010 เป็น
โปรแกรมท่ีช่วยในวางแผนงานการจัดการ และ
ปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ โดยผูท่ี้
ใชง้านท าการใส่ขอ้มูลต่าง ๆ ให้กบัโปรแกรม จากนั้น 
Microsoft Project จะท าการค านวณเก่ียว กบัเวลา
ท างานข้อมูลท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน
ความสามารถในการจดัการเวลาในโครงการ สามารถ
ค านวณระยะเวลาท างานขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีใช้
ในการท างานความสามารถในการจัดการเวลาใน
โครงการ สามารถค านวณระยะเวลาท่ีสัมพนัธ์กนัทั้ง
โครงการตั้ งแต่เ ร่ิมต้นโครงการจนถึงว ันส้ินสุด
โครงการ [3] 

6. โปรแกรมMicrosoft Word 2010 เป็น
โปรแกรมท่ี เหมาะใช้ส าหรับพิมพ์เอกสาร หรือ
รายงานต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน าเสนอแก่เจา้ของกิจการ โดย
ท่ีโปรแกรมน้ีเหมาะส าหรับบุคคลทัว่ไป ซ่ึงสามารถ
ใช้งานไดง่้าย และโปรแกรมน้ีเป็นท่ีรู้จกัของคนส่วน
ใหญ่ และท่ีส าคญัการท างานในปัจจุบนัน้ี พนักงาน 
นกัเรียน นกัศึกษาสามารถใชง้านโปรแกรม Microsoft 

Word เพราะโปรแกรมน้ีจะช่วยให้การจดัการเก่ียวกบั
เอกสารท าไดง่้าย และสะดวกข้ึนในการใชง้าน [3] 

3. วธีิการด าเนินงาน
 ระบบสารสนเทศการเช่าชุดสูทและชุดราตรี 
กรณีศึกษาร้าน Beautiful Night ทางผู ้จ ัดท าได ้

ด า เ นินการพัฒนาโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle) หรือ SDLC มา
ช่วยในการพฒันาซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 

1. การก าหนดและเลือกโครงการ ปัจจุบนัเจา้ ของ
กิจการมีปัญหาในการด าเนินกิจการเน่ืองจากในระบบ

การด าเนินงานเดิมใช้วิธีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบ
เอกสาร ท าให้เกิดความล่าช้าในการจดัการ ปัญหา
ส าคญัของระบบงานในปัจจุบนัคือ การเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบแฟ้มขอ้มูล ซ่ึงท าให้ยากต่อการคน้หา การ
จดัเก็บ และเส่ียงต่อการเสียหายของแฟ้ม ขอ้มูลจาก
การเส่ือมสภาพตามกาลเวลาและอ่ืน ๆ 

2. การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ ในการ
เปล่ียนแปลงระบบการด าเนินงานจากระบบเอกสาร
เป็นระบบสารสนเทศนั้นสามารถท าไดโ้ดยไม่กระทบ
ต่อการด าเนินงานในปัจจุบนัแต่จะต้องมีการลงทุน
เพิ่มเพื่อซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นใน
การสร้างและใช้งานระบบสารสนเทศซ่ึงจะต้องใช้
เวลาในการด าเนินงานอยา่งนอ้ย 1 ปี 

3. การวิเคราะห์ระบบ การด าเนินงานในปัจจุบนั
ของทางร้านการเช่าชุดสูทและชุดราตรี การค านวณ
ค่าปรับกรณีส่งคืนสินคา้เกินก าหนด การซ้ือสินคา้จาก
ตวัแทน การออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าท่ีมารับ
บริการซ่ึงมีการท างานล่าชา้และอาจเกิดขอ้ผิดพลาดได ้

4. การออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนท่ีระบุถึง
ลกัษณะการท างานของระบบ โดยระบุถึงคุณลกัษณะ
ของอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช ้เทคโนโลยโีปรแกรมภาษาท่ี
จะน ามาท าการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูลของการ
ออกแบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมกบัระบบ ส่ิงท่ีได้จาก
ขั้นตอนการออกแบบน้ีจะเป็นขอ้มูลของการออกแบบ 
เพื่ อ ส่ งมอบให้กับโปรแกรม เมอร์ เพื่ อใช้ เ ขี ยน
โปรแกรมตามลักษณะการท างานของระบบท่ีได้
ออกแบบและก าหนดไว ้

5. การพฒันาและติดตั้งระบบ เป็นขั้นตอนในการ
น าข้อมูลเฉพาะของการออกแบบมาท าการเขียน
โปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามคุณลกัษณะ และรูป แบบ
ต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดไว้หลังจาก เ ขียนโปรแกรม
เรียบร้อยแล้ว  จะต้องท าการทดสอบโปรแกรม 
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ตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมา 
และสุดท้ายคือการติดตั้งระบบ โดยท าการติดตั้งตวั
โปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งจดัท าคู่มือเพื่อให้
ระบบใหม่สามารถใชง้านได ้

6. การบ ารุงรักษาระบบ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ
วงจรพฒันาระบบ (SDLC) หลงัจากระบบใหม่ได้เร่ิม
ด าเนินการ ผูใ้ช้ระบบจะพบกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก
ความไม่คุน้เคยกบัระบบใหม่ และคน้หาวิธีการแก้ไข
ปัญหานั้นเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้องได ้

แผนภาพบริบท (Context) 
 แผนภาพบริบทจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
ระบบงาน ว่ามีการท างานใดบา้งและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบงานว่ามีบุคคลใดบา้ง  ท าให้ผูใ้ช้ระบบเขา้ใจ
ระบบการท างานไดดี้ยิ่งข้ึน โดยระบบสารสนเทศการเช่า
ชุดสูทและชุดราตรี กรณีศึกษา ร้าน Beautiful Night มี
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบดงัน้ี 

1. พนักงาน (Employee) ท าหน้าท่ี รับ ข้อมูล
พนักงาน ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลจงัหวดั จากนั้นจะท าการ
บนัทึกข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานส าหรับจัดท า
รายงานให้แก่เจ้าของกิจการ พร้อมทั้ งเก็บข้อมูลการ
ช าระเงินจากลูกคา้และจดัท าใบเสร็จรับเงินใหก้บัลูกคา้ 

2. ตัวแทนจ าหน่าย (Supplier) บุคคลท่ีเจ้าของ
กิจการไปเลือกซ้ือสินคา้มาให้ลูกคา้ท าการเช่า เจา้ของ
กิจการ มีหนา้ท่ีก าหนดราคาสินคา้และรับรายงานขอ้มูล
ต่าง ๆ เช่น รายงานการซ้ือสินค้าจากตัวแทนจ าหน่าย 
รายงานการเช่า รายงานสินคา้คงเหลือ 

3. ลูกคา้ คือ บุคคลท่ีเข้ามาเช่าสินคา้กบัทางร้าน
ซ่ึงทางร้านจะท าการเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น ช่ือ 
นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ และรายการสินคา้ท่ี
ลูกคา้เช่า รวมถึงขอ้มูลการช าระเงิน 

4. เจา้ของกิจการ (Owner) ท าหน้าท่ีก าหนดราคา
สินคา้ และรับรายงานขอ้มูลต่าง ๆ เช่นรายงานการซ้ือ
สินค้าจากตัวแทนจ าหน่าย รายงานการขายสินค้า 
รายงานสินคา้คงเหลือ 

  

    

       

 

    
     

 

  

 

    
      

     

  

    

 

   

 

    

ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
 หน้าจอเมนูเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจอส าหรับให้
ผูใ้ช้งานเขา้สู่ระบบโดยกรอกช่ือผูใ้ช้ และรหัสผ่าน
ของตวัเองให้ถูกตอ้ง เม่ือผูใ้ช้กรอกขอ้มูลถูกตอ้งจะ
เขา้สู่หนา้จอเมนูหลกั   

ภาพท่ี 2 แสดงหนา้จอเมนูเขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอเมนูหลกั เป็นส่วนแสดงเมนูให้ผูใ้ชเ้ลือกใช้
งานดงัภาพท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปด้วย เมนูจดั การขอ้มูล
พื้นฐานประกอบด้วยจงัหวดั ต าแหน่ง พนักงาน ลูกคา้ 
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ตัวแทนจ าหน่าย ข้อมูลสินค้าประกอบด้วยสถานะ
สูญเสีย ประเภทชุด หน่วยสินค้า ยี่ห้อสินค้า สีสินค้า 
ขนาดสินค้า สต็อกสินค้า สินค้า  การท ารายการ
ประกอบดว้ยซ้ือสินคา้ เช่าสินคา้ คืนสินคา้ ยกเลิกบิลซ้ือ 
ยกเลิกบิลเช่า สินคา้สูญเสีย และท ารายงานประกอบดว้ย
รายงานคงเหลือ รายงานซ้ือ รายงานสินคา้ยงัไม่ไดส่้งคืน 
รายงานเช่าทั้งหมด รายงานเช่าท่ียงัไม่ไดรั้บคืน ดงัภาพท่ี 
3 

ภาพท่ี 3 แสดงหนา้จอเมนูหลกั 

 หน้าจอขอ้มูลสินคา้ หน้าจอส าหรับจดัการขอ้มูล
สินคา้ สามารถท าการเพิ่ม ลบ แกไ้ข คน้หา บนัทึก และ
คน้หา โดยมีเง่ือนไขการคน้หา ดังน้ี  รหัสสินค้า ช่ือ
สินคา้ ขอ้มูลสินคา้ทั้งหมด ดงัภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 แสดงหนา้จอขอ้มูลสินคา้ 
 หน้าจอขอ้มูลการซ้ือสินค้า หน้าจอส าหรับจดัการ
ขอ้มูลการซ้ือสินคา้ สามารถท าการเพิ่ม ลบ แกไ้ข คน้หา 

บนัทึก และคน้หา โดยมีเง่ือนไขการคน้หา ดังน้ี  รหัส
บิลซ้ือ  ขอ้มูลการซ้ือสินคา้ทั้งหมด ดงัภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 แสดงหนา้จอขอ้มูลการซ้ือสินคา้ 

 หน้าจอขอ้มูลการเช่าสินคา้ หน้าจอส าหรับจดัการ
ขอ้มูลการเช่าสินคา้ สามารถท าการเพิ่ม ลบ แกไ้ข คน้หา 
บนัทึก และคน้หา โดยมีเง่ือนไขการคน้หา ดังน้ี  รหัส
บิลเช่า  ขอ้มูลการเช่าสินคา้ทั้งหมดดงัภาพท่ี 6 

ภาพท่ี 6 แสดงหนา้จอขอ้มูลการเช่าสินคา้ 

 หน้าจอการคืนสินคา้ หน้าจอส าหรับจดัการขอ้มูล
การคืนสินค้า สามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา 
บนัทึก และคน้หา โดยมีเง่ือนไขการคน้หา ดงัน้ี รหสับิล
คืนสินคา้ ขอ้มูลการคืนสินคา้ทั้งหมด ดงัภาพ 7 
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ภาพท่ี 7 แสดงหนา้จอการคืนสินคา้ 

5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุปผล 

 ในการพฒันาระบบสารสนเทศการเช่าชุดสูทและชุด
ราตรี กรณีศึกษาร้าน Beautiful Night ผูจ้ ัดท าได้เร่ิม
ท าการศึกษาข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
จากในระบบงานร้าน Beautiful Night ก่อนท่ีจะน าระบบ
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการพฒันาระบบงานเดิมและ
วิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาใช้ในการพฒันา
ระบบสารสนเทศการเช่าชุดสูทและชุดราตรี กรณีศึกษา
ร้าน Beautiful Night ให้ มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

จากการพฒันาระบบสารสนเทศการเช่าชุดสูทและ
ชุดราตรี กรณีศึกษาร้าน Beautiful Night พบว่ากิจการ
สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงานท าให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการด าเนินการเช่า/คืนสินค้ามากข้ึน การ
จัดการข้อมูลพื้นฐานและการรับสินค้าจากตัวแทน
จ าหน่ายมีความสะดวกและถูกตอ้งมากข้ึนจากเดิม ลูกคา้
สามารถเลือกเช่า/คืนสินคา้ท่ีตอ้งการได ้และการค านวณ
ราคาสินค้าแม่นย  ามากข้ึน เม่ือเจ้าของกิจการต้องการ
ทราบขอ้มูลก็สามารถเรียกดูขอ้มูล หรือรายงานต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งรวดเร็วท าให้การด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจะมีการเพิ่มในการพฒันาระบบ ควรจะมี

การเพิ่มรายการสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบ 

2. ควรจะเพิ่มระบบ เพื่อใชส้ าหรับการตรวจ สอบ
วนัหมดสัญญาเช่าเพื่อช่วยในการตรวจสอบรายการ
สินคา้ท่ีถึงวนัหมดสัญญาเช่า 

3. ควรปฏิบติัตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้
และควรวางแผนอย่างถ่ีถ้วนเพื่อเป็นการลดระยะเวลา
การด าเนินงาน และจดัท าโปรแกรมไดเ้สร็จสมบูรณ์ตาม
แผนการด าเนินงาน 
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บทคดัย่อ 
โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันา ระบบการ

จ าหน่ายรองเทา้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน 
Mc Paint โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช ้
รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้าน
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ระบบการจดัจ าหน่าย
รองเท้า ซ่ึงผู ้จัดท าได้ใช้ภาษา PHP, HTML, SQL และ 
Javascript ส าหรับพฒันาโปรแกรม  และใช ้MySQL เป็น
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลในแต่ละส่วนของโปรแกรมมี
การสนบัสนุนกระบวนการท างานให้จ าหน่ายรองเทา้อยา่ง
สมบูรณ์ครบถว้น  

ผลของการพัฒนาระบบ  พบว่าระบบการ
จ าหน่ายรองเทา้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน 
Mc Paint ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
สั่งซ้ือสินคา้และรับสินคา้รวมถึงเปล่ียนสถานะการขาย
สินค้าได้และออกรายงานต่างๆได้ ในส่วนของลูกค้า
สามารถสมคัรสมาชิกแลว้ท าการสัง่ซ้ือสินคา้ แจง้ช าระเงิน 
ได ้ระบบการจดัจ าหน่ายรองเทา้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณี ศึ กษ า ร้ าน  Mc Paint มี ก ารด า เนิ น ก ารอย่ าง มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบักระบวนการท างาน โดย
ระบบดงักล่าวไดน้ าไปใชแ้ละแกปั้ญหาทางธุรกิจไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ค าส าคญั: รองเทา้, การจ าหน่าย, อินเทอร์เน็ต 

 Abstract 
This project aims to develop the Online Sale 

Information System for Shoe Products: A Case Study of 

Mc Paint Shop. The system utilized (System 

Development Life Cycle) (SDLC) which includes 

education theories. The users can access the interactive 

system via Windows based. The website will utilise PHP, 

HTML, SQL and JavaScript languages, and also uses 

MySQL as a database management system. Each part of 

the program was developed and supports the process and 

functions adequately. 

The development results found that the the 

Online Sale Information System for Shoe Products: A 

Case Study of Mc Paint Shop  aids the shop sales staff to 

store and retrieve basic subscription orders and the 

receipt of products. It also produces invoices and relevant 

reports accurately. The system also includes monitoring 

and customer tracking facility. Customers can register, 

order and send payments via the system faster and more 

efficiently compared to the original system. The new 

system facilitates the business requirements of the 

company plus the customers faster and more efficiently. 

Key Words: Shoe, Online system, Internet 

1. บทน า
อวยัวะท่ีส าคญัส่วนหน่ึงท่ีอยูส่่วนล่างสุดก็คือเทา้ 

หากสูญเสียเท้าหรือเท้าผิดรูปไปจากปกติ ก็จะท าให้การ
เดินนั้นผิดปกติไป และการใช้ชีวิตก็จะเป็นไปด้วยความ
ล าบาก ซ่ึงรองเท้าก็มีหลากหลายชนิดไดอ้อกแบบมาเพ่ือ
เหมาะสมกบัการใชง้านแต่ละประเภท เช่นรองเทา้กีฬา ก็
จะเหมาะแก่การใส่เพ่ือออกก าลงักาย รองเทา้แตะ สวมใส่
เพื่อความสะดวกสบาย เป็นตน้ 

ร้าน Mc Paint ซ่ึงตั้งอยูช่ั้น 2 บนหา้งสรรพสินคา้ 
ยเูน่ียน มออล์ ลาดพร้าวซอย 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอม
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พล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ไดเ้ปิดจ าหน่ายรองเทา้ท่ี
มีหลากหลายประเภทและหลากหลายยี่ห้อ โดยเปิดตั้งแต่
เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 22.00 น.มีคุณมนัส นิลคง เป็น
เจา้ของร้านและมีพนักงานจ านวน 1 คน ซ่ึงไดด้ าเนินการ
มาเป็นระยะเวลา 7 ปี เน่ืองจากมีสินคา้ท่ีหลากหลายข้ึน
และมีพนักงาน 1 คน ซ่ึงระบบท างานของร้านหากจะท า
การสั่ งซ้ือสินค้ามาจากตัวแทนจ าห น่ ายและเม่ือรับ
สินคา้เขา้มาจะท าการจดบนัทึกสินคา้ท่ีรับเขา้มาลงในสมุด
บันทึกการซ้ือสินค้าและรับสินค้าจากตัวแทนจ าหน่าย 
ส่วนด้านการขายหากลูกค้าต้องการซ้ือสินค้าจะต้อง
เดินทางมาซ้ือท่ีร้านคา้เอง เม่ือขายเสร็จแลว้จะท าการจด
บนัทึกขอ้มูลการขายสินคา้ลงในสมุดการขายสินคา้ ซ่ึงทาง
ร้านมักจะพบกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าคือ การจด
บนัทึกขอ้มูลท่ีผิดพลาด การลืมจดขอ้มูล การค านวณเงิน
ผิด และการท างานท่ีเป็นไปดว้ยความล่าชา้และการจ ากดั
เวลาในการขายสินคา้ 

จ าก ปั ญ ห าดั งก ล่ าว จึ งท าให้ ผู ้จั ดท าได้ มี
แนวความคิดท่ีจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มา
ช่วยพัฒนา ท าให้การด าเนินงานของกิจการมีถูกต้อง
แม่นย  า และประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. วรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
          การศึกษาโครงงานเฉพาะเร่ืองน้ีไดจ้ดัท าระบบ

ร้านขายรองเท้าออนไลน์ข้ึนมาช่วยในการอ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบสินค้าให้กับลูกค้าด้วยตนเอง 
รวมถึงมีการจัดเก็บขอ้มูลของรายละเอียดสินคา้ ยอดค่า
ช าระการสั่งซ้ือสินคา้ และเก็บขอ้มูลประวติัของลูกคา้ท่ีได้
ใชบ้ริการในระบบร้านขายรองเทา้ออนไลน์ ในการพฒันา
น้ีไดใ้ชภ้าษาพีเอชีในการพฒันาโปรแกรมใชม้ายเอสคิวแอ
ลบริหารการจดัการระบบฐานขอ้มูล และใชพ้ีเอชพีคลาวด์
เป็นตัวบริหารการจัดการระบบ ในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ
เพ่ือท่ีจะลดค่าใช้จ่ายในการน าเสนอตัวสินค้าสามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้เพ่ิมมากข้ึน และเป็นข้อมูลการซ้ือขายท่ี
ถูกตอ้งแม่นย  า [1] 

ระบบการจ าหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาบริษทัอินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่ 

ซัพพลายส์  จ ากัด  มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวก รวดเร็ว  และความถูกตอ้งในการด าเนินงาน คณะ
ผูจ้ ัดท าได้เลือกใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 
ช่วยในการออกแบบเวบ็ไซต์ ใชภ้าษา PHP ในการพฒันา
ระบบและใชฐ้านขอ้มูล MySQL ซ่ึงมีความสามารถสูงใน
การจัดเก็บข้อมูลผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบการ
จ าหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถท างานไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์การก าหนดไว ้จึง
อ านวยความสะดวกในการซ้ือขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
มากข้ึนกวา่ ระบบงานเดิม [2] 

ระบบการจ าหน่ายของเล่นเด็กบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา TOP&TOY มีวตัถุประสงค์เพื่อ
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ในการบริหารงานและความ
ถูกตอ้งในการผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใช ้ภาษา PHP ในการพฒันา
ระบบและใช้ฐานข้อมูล MySQL เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูล 

โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ Adobe Dreamweaver 

ผลการพฒันาระบบการจ าหน่ายของเล่นเด็กบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้าน TOP&TOY พบว่า สามารถ
ท างานได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวคื้อ สามารถจัดเก็บ
ขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ขอ้มูลการรับสินคา้
ขอ้มูลการขายขอ้มูลการแจง้ช าระเงิน ขอ้มูลการรับประกนั
และใบเคลมสินคา้และสามารถออกใบเสร็จ ใบรับประกนั
ใบเคลมสินคา้ออกรายงาน และสามารถค้นหาสินคา้ได้
ช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกสบาย รวดเร็ว 
ง่ายต่ อการค้นห าได้ข้อ มูล ท่ี ถูกต้องแ ม่นยา และ มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึนอีกดว้ย [3] 

การพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายรถจักรยาน 
Fixed Gear บนเค รือข่ ายอิน เทอร์เน็ต ทางผู ้จัดท าได้
เลือกใช้โปรแกรม Marcromedia Dreamweaver CS4 ท่ีใช้
ส าหรับสร้างเวบ็เพ่ือการน าเสนอบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
มีความสามารถในด้านการสนับสนุนรูปแบบของ PHP 

และใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 
ออกแบบมาเพื่อให้ใชง้านง่าย และมีเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วย
ใหผู้ใ้ชท้ างานไดส้ะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ [4] 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
การขาย 
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การค้าออนไลน์ถือเป็นส่ือกลางในการซ้ือขาย
สินคา้ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัลูกคา้อีกช่องท างานหน่ึง 
ซ่ึงเป็นส่ือท างานดา้นระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเวบ็ไซต ์
และระบบจดัการซ้ือขาย เพ่ือให้ลูกคา้สามารถซ้ือสินค้า
และบริการจากผู ้ประกอบการรายนั้ นๆ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง เป็นช่องท างานการจดัจ าหน่ายท่ี ประหยดัค่าใชจ่้าย 
และลงทุนต ่า [5] 

E - Commerce 

แปลเป็นภาษาไทยวา่ “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์”) 

คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์” (WTO, 

1998) “พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเชิงพาณิชย ์ทั้ งในระดบัองค์กรและ
ส่วนบุคคล บนพ้ืนฐานของ การประมวลและการส่งขอ้มูล
ดิจิทลัท่ีมีทั้งขอ้ความ เสียง และภาพ” (OECD, 1997) 

สินคา้และการบริการ (Products and Service) 

ส่ิงใดก็ตามท่ีลูกคา้สามารถเห็นเป็นรูปธรรมหรือ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ โดยมี
ระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจในส่ิงนั้นๆแตกต่าง
กนัไปตามปัจเจกบุคคล  

รองเทา้ (Shoe) 

รองเทา้เป็นเคร่ืองใชท่ี้มนุษยน์ ามาใชก้บัเทา้ เพ่ือ
ป้องกนัอนัตรายอนัเกิดจากการสัมผสักบัพ้ืนผิวต่างๆ หรือ
การเจ็บเทา้จากการเดินหรือ การวิง่ รองเทา้มีหลายประเภท
ตามวสัดุและประโยชน์การใช้งาน ในปัจจุบันรองเท้า
จดัเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีมีความหลากหลายตามสมยันิยม 
(แฟชั่น) เช่น รองเท้าแตะ รองเท้าผา้ใบ รองเท้าส้นสูง 
รองเท้าส าหรับการเล่นกีฬา ซ่ึงได้แยกตามประเภทของ
กีฬาแต่ละชนิดอีกดว้ย เช่น รองเทา้ส าหรับตีกลอฟ์ รองเทา้
ส าหรับเล่นฟุตบอล เป็นตน้ รองเท้าเพ่ือสุขภาพ รองเท้า
ปีนเขา ฯลฯ ท่ีมารองเทา้กีฬาคู่แรกของมนุษยชาติ 

ประเภทรองเทา้บุรุษ 

รองเท้า Brogue ถือก าเนิดข้ึนในประเทศสก๊อต
แลนด์ และไอร์แลนด์ในต้นศตวรรษท่ี 20 จุดเด่นของ
รองเทา้สไตลน้ี์ก็คือลายฉลุบนรองเทา้ โดยสาเหตุท่ีตอ้งมี
ฉลุก็เพราะแต่เดิมนั้นรองเทา้ Brogues มีไวส้ าหรับใส่เดิน
ในชนบท ลุยแอ่งน ้ า และแอ่งโคลน 

รอง เท้ า  Oxford Shoes จะคล้ายๆ กับ สไตล ์
Brogues และ Derby แต่เอกลักษณ์ของรองเท้าสไตล์น้ี
หลกัๆเลยคือ การมีกระดุมรูร้อยเชือกท่ีถูกเยบ็ไวข้า้งใตต้วั 
vamp หรือส่วนท่ีเป็นหนังรองเท้าตอนบนอยู่ติดกับล้ิน
รองเท้า ในขณะท่ีรองเท้าสไตล์ Derby หรือ Brogues 

ทัว่ไปจะมีกระดุมรูร้อยเชือกเยบ็ติดไวใ้ห้มองเห็นไดจ้าก
ดา้นบน Derby Shoes จริงๆแล้วรองเท้าสไตล์  Derby 

หรือท่ีในอเมริกาเรียกว่า Blucher ก็เป็นรองเทา้ในตระกูล 
Brogues เหมือนกบัรองเทา้ 

Wingtips Shoes รองเท้าท่ี เรียกกันว่า Wingtips 

เป็นลักษณะของรองเท้าท่ีแตกย่อยออกมาจากรองเท้า
สไตล ์Brogues ดูไดง่้ายๆเลยคือลกัษณะของหวัรองเทา้ ถา้
มองจากด้านบนจะมีลักษณะคล้ายตัวอักษร “W” ซ่ึงดู
เหมือนกบัปี 

Penny Loafer ในอดีต  รองเท้าสไตล์  Loafers 

หรือเรียกอีกอย่างวา่ Slip-ons ท่ีเป็นรองเท้าสวม ไม่มีการ
ผกูเชือก ถือเป็นรองเทา้ท่ีจดัวา่มีความเป็นทางการนอ้ยกวา่
พวกรองเทา้หนงัผูกเชือกอยูม่าก แต่ในปัจจุบนักลบัเป็นท่ี
นิยมใส่คู่กับสูทมากข้ึนในหมู่สุภาพบุรุษหลายๆคน แต่
ก่อนท่ีเราจะบอกถึงเหตุผลว่าท าไมรองเท้าสไตล์ล าลอง
ทรงน้ีถึงน ามาใส่กบัสูท [6] 

ลูกค้า คือบุคคลทั่วไป ท่ี มีความต้องการซ้ือ
รองเท้าเพ่ือสวมใส่ในโอกาสต่างๆ  และท าการสมัคร
สมาชิกเพ่ือซ้ือสินคา้ 

3. วธีิการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงาน

1. การค้นคว้าข้อมูล ก่อนท่ีจะมีการพัฒนา
ระบบผูจ้ดัท าไดท้ าการคน้ควา้ขอ้มูลจากห้องสมุดและทาง
อินเทอร์เน็ต 

2. การศึกษาและเก็บรวมรวมขอ้มูล เม่ือพบเจอ
ขอ้มูลแลว้ ก็ท าการศึกษาอย่างจริงจังและรวบรวมขอ้มูล
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาระบบ 

3. การวิเคราะห์ระบบ การท างานของทางร้าน
เดิมทีจะบนัทึกขอ้มูลต่างๆลงในสมุดบนัทึกเช่น การสัง่ซ้ือ
จะจดบนัทึกลงในสมุดสั่งซ้ือ เม่ือขายสินคา้ก็จะจดบนัทึก
ลงในสมุดขายสินคา้ ท าให้เกิดความซ ้ าซอ้นและผิดพลาด
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ข้ึนบ่อยคร้ัง และยงัมีความล่าช้า จึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันา
ระบบการจ าหน่ายรองเท้าบนเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาร้าน Mc Paint ข้ึนมา 

4. การออกแบบระบบ พนักงานจะสามารถ
จดัการขอ้มูลพ้ืนฐานได ้สั่งซ้ือสินคา้และรับสินคา้รวมถึง
เปล่ียนสถานะการขายสินคา้ได้และออกรายงานต่างๆได ้
ในส่วนของลูกคา้สามารถสมคัรสมาชิกแลว้ท าการสั่งซ้ือ
สินคา้ แจง้ช าระเงิน  

5. การพัฒนาระบบ ผู ้จัดท าได้ใช้ภาษา PHP,

HTML, SQL และ Javascript ส าหรับพัฒนาโปรแกรม 
และใช้ MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล เม่ือ
ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแลว้จะท าการพฒันาระบบโดยมี
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 ในการออกแบบ
เว็บไซต์ AppServ 2.5.10 เป็นโปรแกรมจ าลอง Web 

Server มาไวบ้นเคร่ือง 

6. ทดสอบระบบ เม่ือท าการพัฒนาระบบแลว้
ผูจ้ดัท าไดท้ดสอบระบบกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นเขียนโปรแกรม
และใหเ้จา้ของกิจการไดท้ดลองใช ้

7. จัดท า เอกสาร  ผู ้จัดท าได้ใช้โป รแกรม
Microsoft Word 2010 ในการจดัท าเอกสาร 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
การวเิคราะห์ และออกแบบระบบการจดัจ าหน่าย

รองเทา้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน Mc Paint 

โดยการออกแบบขั้ นตอนในการท างานของแผนภาพ
บริบท (Context Diagram) ออกแบบแผนภาพกระแส
ข้อมูลแสดงให้ เห็น ถึงการไหลของข้อ มูลระหว่าง
ก ร ะ บ ว น ก า ร  (Data Flow Diagram) อ อ ก แ บ บ
ความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูลภายในระบบ (E-R Diagram) 

และออกแบบตารางขอ้มูล (Data Table Design)  

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
         ขั้นตอนในการท างานของแผนภาพบริบทระบบ

การจดัจ าหน่ายรองเทา้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา
ร้าน Mc Paint ออกแบบมาเพ่ือแสดงภาพรวมของระบบงานวา่
มีใครเก่ียวขอ้งกบัระบบงานบา้ง ดงัภาพท่ี 1 ซ่ึงประกอบดว้ย
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบงานดงัน้ี 

1. พนักงาน มีหน้าท่ีในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
การสั่งซ้ือสินคา้และรับสินคา้จากตวัแทนจ าหน่าย ตรวจสอบ
ยอดช าระเงิน รวมทั้งการออกรายงานต่างๆเสนอให้แก่เจา้ของ
กิจการ 

2. ตัวแทนจ าหน่าย บุคคลองค์กรหรือบริษัทท่ี
เจ้าของกิจการท าการติดต่อเพ่ือซ้ือสินคา้ เพ่ือน ามาจ าหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

3. ลูกค้า คือบุคคลทั่วไปท่ีสามารถเข้ามาชม
เวบ็ไซต ์ดูรายการสินคา้ข่าวสาร และยงัสามารถดูกระทู ้สร้าง
กระทูค้  าถาม และตอบกระทูไ้ด ้หากตอ้งการสั่งซ้ือจะตอ้งท า
การสมคัรสมาชิกเพ่ือสั่งซ้ือสินคา้ เม่ือท าการสมคัรสมาชิก
แล้วลูกค้าจ าเป็นท่ีจะต้องให้ข้อมูลแก่ทางร้านเช่น ข้อมูล
ลูกคา้ ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ  

4. เจ้าของกิจการ คือ บุคคลท่ี มีหน้าท่ี ในการ
ก าหนดราคาสินคา้ ก าหนดโปรโมชัน่ ก าหนดอตัราค่าขนส่ง
สินคา้ และท าหน้าท่ีในการวางแผนการด าเนินธุรกิจ และมี
อ านาจในการตัดสินใจสูงสุด โดยเจ้าของกิจการสามารถดู
รายงานท่ีจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นระบบได ้

ข้อมูล       

ข้อมูล       

ข้อมูลอ  าเภอ
ข้อมูลต  าบล

ข้อมูลประเภทสินค้า
ข้อมูลย ี่ห้อสินคา้

ข้อมูลสีสินคา้
ข้อมูลขนาดสินค้า
ข้อมูล          สินคา้

ข้อมูลรุ่นสินค้า

ข้อมูลข ่าวประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลธนาคาร

ข้อมูลโปรโมชั่น
ข้อมูล      

ข้อมูลการส ั่งซื้อสินค ้า

ข้อมูล      แจ้งช  าระเ งิน
ข้อมูลการจดัส่งสินค ้า

ใบสั่งซื้ อสินค ้า
ข้อมูลการชาระเงิน

ข้อมูลตวัแทนจ าหน ่าย
รายการส่งสินค้า

ข้อมูลการสมคัรสมาชิก

ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น

ข้อมูลการส ั่งซื้อสินค ้า
ข้อมูลการชาระเงิน

ข้อมูลการรับสินค้า

                  

รายงานประวติัพนกังาน
รายงานประวติัล ูกคา้
รายงานประวติัตวัแทนจ าหน ่าย
รายงานข้อมูลสินค ้าคงเหลือ
รายงานข้อมูยอดขาย
รายงานข้อมูลสินค ้าขายด ี 5 อันดบั

ก  าหนดราคาสินค ้า

กาหนดโปรโมช่ัน

ข้อมูลร้านคา้

ตัวแทนจ  าหน่าย

            ลูกค้า

ข้อมูล      

                                                 
              Mc Paint            

              
                

กาหนด             

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
ส่วนท่ี 1 ส่วนของบุคคลทัว่ไป 

       ( )  
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4.1.1 หนา้จอหลกั 

หนา้จอประกอบดว้ยเมนูต่างๆ สามารถคน้หา
สินคา้และแสดงตะกร้าสินคา้ ดงัภาพท่ี 4.1.1 

ภาพท่ี 4.1.1  แสดงหนา้จอหลกั 

4.1.2 หนา้จอสินคา้ทั้งหมด 

หนา้จอสินคา้จะแสดงรายการสินคา้ทั้งหมด และ
คลิกดูรายละเอียดท่ีรูปสินคา้ได ้ดงัภาพท่ี 4.1.2 

ภาพท่ี 4.1.2  แสดงหนา้จอสินคา้ทั้งหมด 

4.1.3 หนา้จอวธีิการสัง่ซ้ือ 

หนา้จอวธีิการสัง่ซ้ือจะแสดงวธีิการสัง่ซ้ือ
เพ่ือใหลู้กคา้ไดส้ัง่ซ้ืออยา่งถูกตอ้ง ดงัภาพท่ี 4.1.3 

ภาพท่ี 4.1.3  แสดงหนา้จอวธีิการสัง่ซ้ือ 

4.1.4 หนา้จอเวบ็บอร์ด 

หน้าจอเวบ็บอร์ดจะแสดงกระทู้ค  าถาม ตั้งโดย 
จ านวนท่ีเปิดอ่าน จ านวนผูต้อบ เวลาท่ีตั้ งกระทู้ ผูท่ี้ตอบ
กระทูล่้าสุด ดงัภาพท่ี 4.1.4 

ภาพท่ี 4.1.4  แสดงหนา้จอเวบ็บอร์ด 

ส่วนท่ี 2 ส่วนของสมาชิก 

4.2.1 หนา้จอขอ้มูลสมาชิก 

 หนา้จอจะแสดงขอ้มูลของลูกคา้ เช่น ช่ือ 

นามสกุล ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ รหัสผ่าน เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 
4.2.1 

ภาพท่ี 4.2.1 แสดงหนา้จอขอ้มูลสมาชิก 

4.2.3 หนา้จอตะกร้าสินคา้ 
        หน้าจอตะกร้าสินค้า จะแสดงรายการสินค้า 

ประกอบด้วยรหัสสินค้า ประเภทสินค้า ยี่ห้อสินค้า รุ่น
สินค้า สีสินค้า รายละเอียดสินค้า ขนาด จ านวน(หาก
ตอ้งการเพ่ิมจ านวน ให้ท าการแก้ไขจ านวน แล้วกดปุ่ม
ค านวณใหม่) ราคาต่อหน่วย ราคารวม ดงัภาพท่ี 4.2.3 
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ภาพท่ี 4.2.3 หนา้จอตะกร้าสินคา้ 

4.2.4 หนา้จอรายการแจง้ช าระเงิน 

       หน้าจอรายการแจง้ช าระเงิน จะแสดงรายการท่ี
ยงัไม่ช าระเงิน ประกอบด้วยใบสั่งซ้ือ ยอดรวม สถานะ 
และปุ่มเพื่อคลิกแจง้ช าระเงิน ดงัภาพท่ี 4.2.4 

ภาพท่ี 4.2.4 แสดงหนา้จอรายการแจง้ช าระเงิน 

ส่วนท่ี 3 ส่วนของผูดู้แลระบบ 

4.3.1 หนา้จอหลกั  
 ประกอบดว้ยการจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน การสัง่ซ้ือ

สินคา้ การออกรายงาน เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.3.1 

ภาพท่ี 4.3.1 แสดงหนา้จอหลกั 

4.3.2 หนา้จอรายการสัง่ซ้ือสินคา้ 
            ห น้ า จ อ จ ะ แ ส ด ง ร า ย ก าร ท่ี สั่ ง ซ้ื อ สิ น ค้ า 
ประกอบด้วย ล าดับ วนัท่ี-เวลาสั่งซ้ือ ตัวแทนจ าหน่าย 

รายการ มูลค่าการสั่งซ้ือสินค้า สถานะ และสามารถลบ
รายการสัง่ซ้ือสินคา้ได ้ดงัภาพท่ี 4.3.2 

ภาพท่ี 4.3.2 แสดงหนา้การสัง่ซ้ือสินคา้ 

4.3.3 หนา้จอการรับสินคา้ตวัแทนจ าหน่าย 

หนา้จอจะแสดงรายการสินคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บสินคา้ 
โดยสามารถกดรับสินคา้ได ้ดงัภาพท่ี 4.3.3 

ภาพท่ี 4.3.3  แสดงหนา้การรับสินคา้ตวัแทนจ าหน่าย 

4.3.4 หนา้จอรายการสินคา้ 
แสดงหนา้จอขอ้มูลรายการสินคา้ จะแสดง

รายการสินคา้และขอ้มูลสินคา้ เช่น ประเภท ยีห่อ้ รุ่น สี 
ขนาด รายละเอียด ราคา ส่วนลด รูปภาพ  เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 
4.3.4 

ภาพท่ี 4..3.4  แสดงหนา้จอรายการสินคา้ 
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4.3.5 หนา้จอรายการขายสินคา้ 
หนา้จอจะแสดงรายการขายสินคา้ ประกอบดว้ย

เลขท่ีใบเสร็จ วนัเวลาท่ีขาย ยอดขาย สถานการณ์ขาย เป็น
ตน้ ดงัภาพท่ี 4.3.5 

ภาพท่ี 4.3.5 แสดงหนา้จอรายการขายสินคา้ 

4.3.6 หนา้จอยนืยนัการแจง้ช าระเงิน 
หนา้จอจะแสดงรายการแจง้ช าระเงิน ยอดท่ีช าระ 

ธนาคาร วนัเวลาท่ีช าระ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.3.6 

ภาพท่ี 4.3.6 แสดงหนา้จอยนืยนัการแจง้ช าระเงิน 

4.3.7 หนา้จอรายการการจดัส่งสินคา้ 
 หนา้จอจะแสดงรายการขายท่ีช าระเงินครบ และ

กรอกรายละเอียดการจดัส่งได ้ดงัภาพท่ี 4.3.7 

ภาพท่ี 4.3.7 แสดงหนา้จอรายการจดัส่งสินคา้ 

5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
          ในการจัดท าโครงงานระบบการจัดจ าหน่าย

รองเท้าบน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน Mc 

Paint ผูจ้ ัดท าได้เร่ิมท าการศึกษาขอ้มูล และขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆของร้าน Mc Paint เพื่อน ามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดท าโครงงานในการจัดท าโครงงาน 
ก่อนท่ีจะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพฒันา
ระบบงานเดิม และวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน ามา
พัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายรองเท้าบน บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน Mc Paint 

       ผลท่ีไดรั้บจากการพฒันาโครงงานระบบการจดั
จ าหน่ายรองเทา้บน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา
ร้าน Mc Paint  เป็นระบบท่ีมีขั้นตอนในการพฒันาหลาย
ขั้นตอนท่ีท าให้การท างานของระบบใช้งานไดง่้ายและมี
ประสิทธิภาพ  ดงันั้นจึงท าให้ลูกคา้สะดวกในการเลือกซ้ือ
สินคา้ การช าระเงิน และการแจ้งช าระเงินมากข้ึน อีกทั้ ง
รวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเจ้าของกิจการ
และผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลพ้ืนฐานในส่วนของ
หลงัร้านและหน้าร้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อ
การใชง้าน 

          จากการพฒันาระบบการจดัจ าหน่ายรองเทา้บน 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน Mc Paint  พบว่า
กิจการมีการลดขั้นตอนการท างานท าให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการจ าหน่ายสินคา้ไดม้ากข้ึน การจดัการขอ้มูล
พ้ืนฐานไดง่้าย ลูกคา้สามารถเลือกสินคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และเม่ือเจา้ของกิจการตอ้งการทราบขอ้มูลต่าง ๆ  ก็
สามารถเรียกดูขอ้มูลหรือรายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ท าให้การด าเนิน
กิจการมีการด าเนินงานท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถน าระบบการจัดจ าหน่ายรองเท้าบน บน

เค รือข่ าย อิน เทอร์ เน็ ต  กรณี ศึกษาร้าน  Mc Paint ไป
ประยกุตใ์ชก้บัการขายสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ  

2. รูปแบบของภาษาท่ีใชแ้สดงภายในเวบ็ไซต ์ควรจะ
มีการเพ่ิมภาษาท่ีเป็นสากล เช่น ภาษาองักฤษ เพ่ือรองรับ 
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กบัลูกคา้ต่างชาติได ้ 
3. สามารถน าเว็บไซต์น้ีไปเป็นตัวอย่างเพ่ือพัฒนา

ส าหรับการสร้างเวบ็ไซตข์ายสินคา้ 
4.  การออกรายงานต่างๆควรจะมีการดึงขอ้มูลมาใช้

ใหม้ากยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 

6. กติตกิรรมประกาศ
ในการพฒันาระบบการจดัจ าหน่ายรองเท้า บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณี ศึกษา ร้าน Mc Paint ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ท าให้ผู ้จัดท า
ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดงันั้นในการจดัท า
โครงงานฉบับ น้ี จึ งต้องได้รับความช่วยเห ลือ  และ
ค าแนะน าจากบุคคลหลายท่าน ซ่ึงทุกท่านก็ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดังนั้ นผูจ้ ัดท าโครงงานจึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และ
ญาติพ่ีนอ้งท่ีคอยใหก้ าลงัใจในการท างานเสมอมา และเป็น
ทุกส่ิงทุกอยา่งส าหรับผูจ้ดัท า 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ปัณฑ์ชณิช เพ่ งผล 
อาจารย์วีณ า ค งพิ ษ  คณ าจารย์ และบุ คลากรคณ ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาในการ
ให้ค  าป รึกษา ค าแนะน าในการออกแบบ และเขียน
โปรแกรม ตลอดจนช่วยตรวจทานการจดัท าเอกสาร จึงท า
ใหก้ารจดัท าโครงงานในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณมนสั นิลคง ท่ีให้รายละเอียด
เก่ียวกบัสินคา้ และระบบการท างานเดิมของการจ าหน่าย
รองเทา้ จนสามารถพฒันาระบบการจดัจ าหน่ายรอเทา้ บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 

ขอขอบ คุณ เพื่ อน  ๆ  ทุ กคน ท่ี ได้ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ และอยูเ่คียงขา้งใหก้ าลงัใจเสมอมา 

สุดท้ายน้ีผูจ้ ัดท าโครงงานขอขอบพระคุณทุก
ท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ท่ีมิไดอ้อกนาม 
ณ ท่ีน้ีดว้ย ท่ีมีส่วนท าให้โครงงานระบบการจดัจ าหน่าย
รองเท้า บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กรณีศึกษาร้าน Mc 

Paint ประสบความส าเร็จด้วยดี  ทางผู ้จัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึกข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านแจสซี่ 
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บทคัดย่อ 
       โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจ าหนา่ย
สื่อบันทึกข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้าน
แจสซี่ โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ SDLC มาใช้ รวมทั้ง
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึก
ข้อมูล คณะผู้จัดท าได้เลือกใช้ภาษา PHP Adobe 
Dreamweaver CS5 และใช้โปรแกรม  MySQL เป็นระบบ
ฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุน
กระบวนการทางการจัดจ าหน่ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
หลังจากที่ได้ใช้งานระบบในแต่ละส่วนแล้วผู้ใช้ยังสามารถดู
รายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากผลการศึกษา
พบว่าระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึกข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านแจสซี่ มีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกระบวนการท างานโดย
ระบบดังกล่าวได้น าไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: ระบบสารสนเทศ การจ าหน่ายสื่อบันทึกข้อมูล
ซีดี วีซีดี ดีวีดี 

Abstract 
          The objective of this study was to Online Sale 
Information System for Storage Media: A Case Study 
of Jasszy Shop Software development process was 
applied to collect system using Systems 
Development Life Cycle (SDLC), umentary studies. 
User could access the interactive system via windows 
based. The information system has developing via 
PHP, Adobe Dreamweaver CS5, Appserv and MySQL. 
In each section of the system were supports for 
business decition. The results showed that Online 
Information System for Selling of Storage Media: A 
Case Study of  Jasszy work  

together with proposes. Finally, all of system module 
was completed and make business go along well, 
effective. 

Keywords: Information System, Distribution 
Storage Media CD VCD DVD 

1. บทน า
       ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าสิ่ งสร้างความบันเทิงมี
ความส าคัญต่อสังคมอย่างมาก มีการน าเสนอออกมาใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น ละคร ภาพยนตร์ ซีรี่ย์ แนวเพลง
ต่าง ๆ คอนเสิร์ต Talk Show และอื่น ๆ อีกมากมาย 
        ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะท าการพัฒนา
ระบบข้ึนมา เพื่อช่วยในการด าเนินธุรกิจของร้านแจสซี่ โดย
การน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการขายและการจองสินคา้ 
เพื่อเป็นการตอบสนองให้แก่ลูกค้า โดยการท าสารสนเทศ
การขายสินค้าท่ีสามารถระบุสินค้าและจ านวนสินค้าท่ีขาย มี
การรวมเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และเมื่อขายสินค้าหมด
ลูกค้าสามารถท าการจองสินค้ าได้   เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขายสินค้าโดยจะสามารถเช็คสินค้า
คงเหลือได้อีกด้วย 

2. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

        ระบบการจ าหน่ายนกสายพันธุ์ต่างประเทศและ
อุปกรณ์การเลี้ยงนกบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา
ร้านคุณอุไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ว
และความถูกต้องในการด าเนินงาน ในการจัดเก็บข้อมูลให้มี
ความถูกต้องไม่ยุ่งยากและลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลต่าง ๆ 
ท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจในการท างานของระบบได้ง่ายขึ้น มี
กระบวนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสั่งซื้อสินค้า การรับ
สินค้า การขายสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน และการออก
รายงาน [1] 

ระบบการจัดจ าหน่ายสินค้าชุมชนบ้านหัวกุญแจบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาลบ้านหัวกุญแจ 
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อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยท าการวิเคราะห์และพัฒนา
โปรแกรมเพื่อให้ทางร้านสามารถขายสินค้าผ่ านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) โดยเจ้าของกิจการ
หรือผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลทั้งส่วนหน้าร้านและ
หลังร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาระบบงาน
ผู้จัดท าได้เลือกใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
CS6 เนื่องจากเป็นโปรแกรมประเภท Visual Webpage 
Layout Tool ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ใช้ส าหรับสร้าง
เว็บเพื่อน าเสนอบนอินเทอร์เน็ต มีความสามารถในด้าน
สนับสนุนรูปแบบของ PHP ท างานในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน
และใช้ฐานข้อมูล MySQL [2] 

ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายโมเดลการ์ตู น 
(ลิขสิทธิ์) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านท่าข้าม
โมเดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
และอ านวยความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องในการ
ด าเนินงานซึ่งในการพัฒนาทางคณะผู้จัดท าได้เลือกใช้ภาษา 
PHP ร่วมกับภาษาJavaScript และ Function เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาระบบ ใช้ฐานข้อมูล MySQL เพื่อจัดเก็บข้อมูล
การท างานและใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 
ส าหรับสร้างเว็บเพื่อน าเสนอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [3] 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. สินค้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถ

มองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สบู่ ตู้เย็น สื่อบันทึกข้อมูล กระเป๋า บ้าน รถยนต์ ฯลฯ 

2. ความหมายของการขายสินค้า โดยทั่วไปเมื่อ
กล่าวถึงความ การขายสินค้า คือการขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อ 
และผู้ขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าด้วยเงินสดหรือเงิน
ผ่อนก็ตามขึ้นอยู่กับความสะดวก และความต้องการของแต่
ละบุคคล โดยทั่วไปจะแบ่งลักษณะการขายเป็น 2 ลักษณะ 
คือการขายสินค้าเก่า และสินค้าใหม่ ซึ่งสินค้าใหม่นั้นจะยัง
ไม่ผ่านการใช้งาน ท าให้สินค้าใหม่นั้นมีประสิทธิภาพการใช้
งานที่ดีกว่าสินค้าเก่าจึงท าให้สินค้าใหม่มีราคาสูงกว่าราคา
ของสินค้าเก่า จึงเป็นที่นิยมส าหรับบุคคลที่ค่อนข้างมีฐานะ
พอที่จะซื้อ 

3. ความหมายของการซื้อสินค้า การรับซื้อสินค้า
คือการซื้อสินค้าจากกลุ่มบุคคล            ต่าง ๆ ดังนี้โดยจะ
แบ่งการรับซื้อสินค้าเป็น             2 ประเภท 

- ซื้อสินค้าจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจ าหน่ายจะ
ท าการส่งสินค้าให้กับทางกิจการถึงที่และเจ้าของกิจการ ก็
จะท าการช าระเงินให้ตามยอดรวมทั้งหมดที่ท าการสั่งซื้อไป 
ซึ่งอาจจะได้ส่วนลดถ้าหากกิจการสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวน
มาก 

- ซื้อสินค้าจากศูนย์จ าหน่าย พนักงานจะท า
การสั่งซื้อสินค้าจากศูนย์จ าหน่ายด้วยตนเองเมื่อพนักงาน
ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อครบถ้วน ก็จะท าการช าระเงินตามยอด
สินค้า ของตนเอง  

4.อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ขนาดใหญ่ที่ เ ช่ื อม โยง เครื อข่ ายระบบ
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่าย
โทรคมนาคมเป็นตัวเช่ือมโยงด้วย TCP/IP (Transmission 
Control Protocol / Internet Protocol) เดียวกันเป็น
ข้อก าหนด เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกัน วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ

เครือข่ายด้วยโปรโตคอลนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มี
ฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้  

5. E-commerce การท าธุรกรรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในทุก ๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระท าผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ การ
โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ
โฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งซื้อขายออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์กร โดยการลดบทบาทของความส าคัญขององค์ประกอบ
ทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บ
สินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงาน
แนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ดังนั้นจึงลด
ข้อจ ากัดของระยะทางและเวลา ในการท าธุรกรรมลงได้ 

เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึกข้อมูล บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านแจสซี่ เป็นการจัดท าระบบที่ต้อง
ใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ
เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพโดย มีการน าคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการจัดการงานในด้านต่าง ๆ คือมีการจัดเก็บข้อมูลที่
คณะผู้จัดท าได้พัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมที่
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 

1. Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมที่
ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับสร้างเว็บเพื่อน าเสนอ
บนอินเทอร์เน็ต มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่นสามารถ
สนับสนุนการจัดรูปแบบหน้าเว็บด้วยCSS (Cascading Style 
Sheets) [4] 

2. Adobe Illustrator CS6 เป็นโปรแกรมสร้าง
และแก้ไขรูปภาพ ท่ีสามารถน ามาใช้ใน 
การตกแต่งเว็บไซด์ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความเป็น
เอกลักษณ์ของเว็บไซด์ [4] 

3. Microsoft Visio 2010 เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ของ
งานในสาขาต่างๆ ได้ง่ายลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการ
สร้าง Flow Chart บนVisio คือมีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่าง ๆ 
จัดเตรียมไว้ให้เป็นเครื่องมือที่เสริมการท างาน ในการช่วยให้
สร้างแผนภูมิแผนผังตารางแสดงโครงสร้างองค์กรแผนภูมิทาง
การตลาดตารางเวลา และ  อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายรวมทั้งช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร [5] 

4. Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับพิมพ์เอกสาร หรือรายงานต่าง ๆ เพื่อที่จะน าเสนอแก่
เจ้าของกิจการ โดยที่โปรแกรมนี้เหมาะส าหรับบุคคลทั่วไป ซึ่ง
สามารถใช้งาน ได้ง่าย และโปรแกรมนี้เป็นท่ีรู้จักของคนส่วน
ใหญ่ และที่ส าคัญการท างานในปัจจุบันนี้พนักงาน นักเรียน 
นักศึกษาต้องสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 
เพราะโปรแกรมนี้จะช่วยให้การจัดการเกี่ยวกับเอกสารท าได้
ง่าย และสะดวกขึ้นในการใช้งาน [5] 

5. Microsoft PowerPoint 2010 โปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล 
Microsoft Office เหมาะส าหรับการจัดสร้างงานน าเสนอ
ข้อมูล (Presentation) ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้
หลายประเภท เช่น การน าเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การ
จัดท า Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น [5] 
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6. PHP เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรมที่เก็บ
และท างานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Script) ซึ่งรูปแบบ
ในการเขียนค าสั่งการท างานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา 
Perl หรือภาษาC และสามารถท่ีจะใช้ร่วมกับ ภาษา HTML 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราพัฒนาโค้ดไว้ในรูปแบบของ 
Class ที่เขียนขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วเรียกใช้งานได้ตลอด ท าให้
สะดวกและรวดเร็วต่อการพัฒนา [6] 

7. Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่น าเข้ามา
ช่วยในเรื่องของการตกแต่งภาพให้สวยงาม และยังสามารถน า
ภาพที่ท าการตกแต่งเหล่านั้นมาแต่งหน้าเว็บเพจให้สวยงาม 
[4] 

3. วิธีการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงาน

ระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึกข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านแจสซี่ ทางคณะผู้จัดท าได้ 
ด าเนินการพัฒนาโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) หรือ SDLC มาช่วยในการ
พัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดและเลือกโครงการ (System
Identification and Selection) 

2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System
Innitiation and Selection) 

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 
แผนภาพบริบท คือแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ

บนสุดที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบการจ าหน่ายสื่อ
บันทึกข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านแจสซี่ 
ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกของระบบทั้งยัง
แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการไหลของข้อมูลซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. พนักงาน (Employee) มีหน้าที่จัดการข้อมูล
พื้นฐานกับระบบเพื่อจะเตรียมความพร้อมประกอบด้วย
ข้อมูลร้านค้าข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลวิธีสั่งซื้อ ข้อมูลวิธีการ
ช าระข้อมูลธนาคาร ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
โปรโมช่ันและข้อมูลการจัดส่งสินค้าในส่วนงานขายสินค้า 
เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าและแจ้งข้อมูลการช าระเงิน ผู้ดูแล
ระบบจะมีหน้าท่ีตรวจสอบการช าระเงินของสมาชิกที่ท าการ
สั่งซื้อแล้วท าการปรับปรุงสถานะ การช าระเงินหากมีการ
ช าระเงินไม่ตรงตามจ านวนที่สั่งซื้อ พนักงานจะท าการแจ้ง
สมาชิกให้ทราบตามจ านวนเงินที่ต้องช าระเพิ่มและมีการ
ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือเพื่อจะได้ทราบว่าต้องรับสินค้าเข้า
คลังหรือไม่ โดยจะสั่งพิมพ์รายงานสินค้าเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจและรายงานการขายสินค้าเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ และจะได้รับผลจากการ

ด าเนินงานในรูปของรายงานเช่นรายงานพนักงานรายงาน
สินค้าและรายงานการขาย / รายรับ 

2. สมาชิก (Customer) คือบุคคลทั่วไปที่สมัคร
สมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ เมื่อท าการสมัครสมาชิกแล้ว
สมาชิกจ าเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลแก่ทางร้าน เช่น ข้อมูล
สมาชิก ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลยืนยันการช าระเงิน เป็นต้น 

3. ตัวแทนจ าหน่าย (Agent) บุคคลองค์กรหรือ
บริษัทท่ีเจ้าของกิจการท าการติดต่อเพื่อซื้อสินค้า และน ามา
จ าหน่ายให้แก่สมาชิก ระบบสารสนเทศจะท าการบันทึก
ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย เพื่อใช้ส าหรับติดต่อสั่งซื้อสินค้า เม่ือ
ตวัแทนจ ำหน่ำยไดรั้บใบสั่งซ้ือสินคำ้จำกทำงร้ำนตวัแทน
จ ำหน่ำยก็จะท ำกำรส่งสินค้ำมำท่ีร้ำนตำมรำยกำรสั่งซ้ือ
สินคำ้ 

4. เจ้าของกิจการ (Admin) สามารถสั่งพิมพ์
รายงานต่าง ๆ และเป็นผู้ก าหนดราคา ขายสินค้า 
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รูปที่ 1. แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

รูปที่ 2. ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R Diagrams) 
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4. ผลการด าเนินงาน
1. หน้าจอหลัก

แสดงหน้าหลักเป็นหน้าแรกของระบบ ที่จะมี
รายละเอียดของเมนูต่าง ๆ ของระบบให้ลูกค้าใช้งาน 

รูปที่ 3. แสดงหน้าจอหลัก 

2. หน้าจอรายละเอียดสินค้า
หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้าส าหรับการสั่งซื้อ

ประกอบด้วย รหัสสินค้า ช่ือสินค้า ประเภทสินค้า ราคา 
จ านวน  

รูปที่ 4. แสดงหน้าจอข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 

3. หน้าจอเข้าสู่ระบบสมาชิก
หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกของลูกค้าที่เป็น

สมาชิกกับทางร้าน และหน้าจอ Profile แสดงรายละเอียด
ต่างๆของสมาชิก โดยกรอก Username และ Password 
เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ 

รูปที่ 5. แสดงหน้าจอเขา้สู่ระบบสมาชกิ 

4. หน้าจอรายการซื้อสินค้า

  หน้าจอแสดงรายการสั่งซื้อของสมาชิก โดยสมาชิก
จะต้อง Log in เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้
โดยแสดงข้อมูล เช่น เลขที่ใบสั่งซื้อ วันเวลาที่สั่งซื้อ มูลค่า
การสั่งซื้อ สถานการณ์สั่งซื้อและข้อมูลการจัดส่งสินค้า 

รูปที่ 6. หน้าจอรายการซ้ือสินค้า 
5. หน้าจอรายการแจ้งช าระเงิน
    หน้าจอแสดงรายการแจ้งช าระเงินจะให้สมาชิกกรอก

ข้อมูลแจ้งช าระเงิน 

รูปที่ 8. แสดงหน้าจอรายการแจ้งช าระเงิน 

6. หน้าจอผู้ดูแลระบบ
         หน้าจอแสดงเมนูการท างานต่าง ๆ ของระบบหลัง
ร้านประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของทางร้าน และรายงาน
ต่าง ๆ  

รูปที่ 9. แสดงหน้าจอผู้ดูแลระบบ 

7. หน้าจอรายการสั่งซื้อสินค้าตัวแทนจ าหน่าย
         หน้าจอแสดงรายการสั่งซื้อสินค้าตัวแทนจ าหน่าย 
ระบบจะเก็บข้อมูลที่ทางร้านได้ท าการสั่งซื้อสินค้ากับ
ตัวแทนจ าหน่ายทั้งหมด 
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รูปที่ 10. แสดงหน้าจอรายการส่ังซ้ือสินค้า 
ตัวแทนจ าหน่าย 

8. หน้าจอรายการรับสินค้า
ประกอบด้วย ช่ือตัวแทนจ าหน่าย รายการสินค้าที่

สั่ งซื้อและมูลค่าการสั่ งซื้อ  โดยผู้ ดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบสถานะการรับสินค้าและยังไม่ได้รับสินค้าได้ 

รูปที่ 11. หน้าจอรายการรับสินค้า 

9. หน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้า
ใช้ในการเพิ่มข้อมูลสินค้าประกอบด้วย รหัสสินค้า ช่ือ

สินค้า หมวดหมู่สินค้า ประเภทสินค้า จ านวนแผ่น ราคาขาย 
ราคาต้นทุน รายละเอียดสินค้า 

รูปที่ 12. หน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้า 

10. หน้าจอรายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
           แสดงรายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าประกอบด้วย 
ล าดับ วันเวลาที่สั่งซื้อ ตัวแทนจ าหน่าย รายการสินค้าและ
ราคา  

รูปที่ 18. แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า 

11. หน้าจอรายงานข้อมูลการรับสนิค้า
แสดงรายงานข้อมูลการรับสินค้าประกอบด้วย

ล าดับ วันเวลาที่รับ ตัวแทนจ าหน่าย รายการสินค้าและ
ราคา 

รูปที่ 19. แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลการรับสินค้า 

12. หน้าจอรายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
แสดงรายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือประกอบด้วย

ล าดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า จ านวนและราคา 

รูปที่ 20. แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลสนิค้าคงเหลือ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล

ในการจัดท าโครงงานระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึก
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษา ร้านแจสซี่ คณะ
ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการด าเนินงานต่าง 
ๆ ของร้านแจสซี่ เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท า
โครงงานในการจัดท าโครงงานระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึก
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านแจสซี่ 
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       การพัฒนาระบบขายสื่อบันทึกข้อมูล ของร้านแจสซี่ 
จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลสินค้า
และเลือกซื้อสินค้าโดยที่ไม่จ าเป็นต้องไปที่ร้าน และช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูลสินค้าให้เป็นระเบียบสะดวกรวดเร็วในการ
ปรับปรุงแก้ไข สืบค้นข้อมูล ตลอดจนน าเสนอสินค้าโดยได้
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล โปรแกรมภาษา PHP ฐานข้อมูล 
MySQL และโปรแกรมภาษา HTML จากนั้นท าการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเขียนภาพรวมระบบงาน
แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่
นอกระบบงาน (Use Case Diagram) แผนภาพแสดงล าดับ
การท างานของระบบ (Sequence Diagram) และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล  (Database Design) โดยเขียน E-R 
Diagram จากนั้นพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา 
PHP ในการออกแบบระบบ ใช้โปรแกรม MySQL และ
โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ในการออกแบบ
เว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เมื่อพัฒนา
ระบบแล้วได้ท าการทดสอบและแก้ไขระบบ โดยทดสอบการ
ท างานของระบบขายสื่อบันทึกข้อมูล ของร้านแจสซี่ แก้ไข
จุดที่มีข้อผิดพลาด เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการท างาน
มากที่สุด จากนั้นจัดท าคู่มือการใช้งาน จัดท าคู่มือติดตั้ง
ระบบ และคู่มือการใช้งานระบบ   เพื่ออธิบายการท างาน 
และเพื่อให้ผู้ใช้ ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถน าโครงงานระบบการจ าหน่ายสื่อ

บันทึกข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านแจสซี่ 
ไปประยุกต์ใช้กับการขายสินค้าชนิดอ่ืน ๆ เช่น การจ าหน่าย
เสื้อผ้า การจ าหน่ายหนังสือ เป็นต้น 

2. รูปแบบของภาษาที่ใช้แสดงภายในเว็บไซต์
ควรจะมีการเพิ่มภาษาที่เป็นสากล เช่นภาษาอังกฤษ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติได้ 

3. สามารถน าเว็บไซต์นี้ไปเป็นตัวอย่างเพื่อพัฒนา
ส าหรับการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้า 

6. กิตติกรรมประกาศ
 ในการพัฒนาระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึกข้อมูลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านแจสซี่ ซึ่งมีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ท าให้คณะผู้จัดท าประสบกับ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังนั้นในการจัดท าโครงงานฉบับ
นี้จึงต้องได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าจากบุคคล
หลายท่าน ซึ่งทุกท่านก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดังนั้น
คณะผู้จัดท าโครงงานจึงขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้ 
 คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และ
ญาติพี่น้องที่คอยให้ก าลังใจในการท างานเสมอมา และเป็น
ทุกสิ่งทุกอย่างส าหรับคณะผู้จัดท า 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์อภิชัย ตระหง่านศรีและ
อาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม ที่ได้ให้ความกรุณาในการให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าในการออกแบบและเขียนโปรแกรม 
ตลอดจนช่วยตรวจทานการจัดท าเอกสาร จึงท าให้การจัดท า
โครงงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์และบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน า ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจท่ีดีมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ คุณสุพจน์ วงษ์หอย ท่ีให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้ันตอนการท างานของร้านแจสซี่ จนสามารถพัฒนา
ระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึกข้อมูล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ และ
อยู่เคียงข้างให้ก าลังใจเสมอมา 
 สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าโครงงานขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่มิได้ออกนาม ณ ที่นี้
ด้วย ที่มีส่วนท าให้โครงงานระบบการจ าหน่ายสื่อบันทึก
ข้อมูล บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านแจสซี่ 
ประสบความส าเร็จด้วยดี  ทางคณะผู้จัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ 
กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์  กระบวนการพัฒนา
ระบบน าวงจร  (SDLC) มาใช้ ร่วมทั้ งการศึกษา
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศการ
จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศพัฒนาโดยน าภาษา 
VB.NET, Microsoft Visual Studio 2010, 

Microsoft Access 2010 เป็นระบบฐานขอ้มูล ในแต่
ละส่วนของโปรแกรมมีการสนบัสนุนกระบวนการ
จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
หลงัจากท่ีไดใ้ชง้านระบบในแต่ละส่วนแลว้ ผูใ้ชย้งั
สามารถดูรายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
จากผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศการ
จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์ 
มีการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับกระบวนการท างาน โดยระบบดังกล่าวได้
น าไป ใช้ และแก้ ปั ญ ห าท างธุ ร กิ จได้อ ย่ าง มี
ประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, การจ าหน่าย, 

เคร่ืองปรับอากาศ

ABSTRACT 

             This project aims to develop the Sale 

Information System for Air Conditioners: A Case 

Study of Preecha Air Shop. The system utilized 

(System Development Life Cycle) (SDLC) which 

includes education theories. The users can access 

the interactive system via Windows based. The 

system will utilise VB.NET languages on 

Microsoft Visual Studio 2010, and also uses 

Microsoft Access 2010 as a database management 

system. Each part of the program was developed 

and supports the process and functions adequately 

and allows users to understand the functioning of 

the system easily. It also produces invoices and 

relevant reports accurately, faster and more 

efficiently compared to the original system. Users 

can also view the reports and utilize it to aids 

decision making. 

Key Words: Information system, Sale, 

Conditioner 
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1. บทน า
             ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัผูค้นมีการ
แข่งขนักนัในการท างานสูงข้ึน วิถีการด าเนินชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนไป เพราะผูค้น
ส่วนใหญ่มีความต้องการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
เน่ืองจากอากาศในประเทศไทย มีแนวโน้มท่ีจะ
ร้อนข้ึน และร้อนนานกว่าเดิมมาก ซ่ึงก็มีผลท าให้
เคร่ืองปรับอากาศนั้นเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีความ
ตอ้งการสูงข้ึนในตลาด จึงท าให้ธุรกิจการจ าหน่าย
เคร่ืองปรับอากาศมีผูป้ระกอบการเพิ่มมากข้ึนกว่า
ในอดีตอยา่งมาก 

ร้านปรีชาแอร์ ตั้ งอยู่ เลขท่ี  155/8  ถ .

เทศบาลพฒันา1 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

เบอร์โทรศัพท์ 089-991-9190 นายปรีชา ห้วนยิ้ม
เส้ง เป็นเจ้าของร้าน  ปัจจุบันมีร้านอยู่  2 สาขา 
จ าหน่ายและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศทุกยี่ห้อ โดย 
ด าเนินการมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปีมาแลว้ 

การท างานเดิมของทางร้านเม่ือลูกคา้เขา้
มาสั่งซ้ือสินคา้ทางร้าน โดยจะท าการจดบนัทึกลง
ในแบบฟอร์มเอกสาร เม่ือลูกคา้ไดช้ าระเงินกบัทาง
ร้านเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะท าการออกใบส่ง
ของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจง้หน้ีให้กบัลูกคา้ โดยใช้
วิธีการเขียนลงในแบบฟอร์มทัว่ไป ตอ้งเขียนด้วย
ลายมือ อาจจะท าให้ระบบงานเกิดข้อผิดพลาด  มี
บางกรณี ทางร้านออกใบเสร็จผิด ลายมืออ่านไม่
ออก บางคร้ังค านวณราคาสินคา้ผิด ท าให้ลูกคา้เกิด
ความไม่พอใจในการบริการและท าให้เสียรายได้
รวมถึงความน่าเช่ือถือของร้านได ้ 

ใน ปั จ จุบัน ธุ ร กิ จ ส่ วน ให ญ่ ได้น า
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการบริหารงาน ท าให้ธุรกิจ
ของร้านมีความสะดวก รวดเร็วและแม่นย  า ดงันั้น
เจา้ของกิจการจึงเห็นว่า การน าคอมพิวเตอร์เขา้มา

ช่วย เพราะคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติในการเก็บ
ขอ้มูลและคน้หาขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งยงั
สามารถช่วยให้พนกังานค านวณเงินไดแ้ม่นย  า และ
ลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศการ
จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์ มี
โอกาสท าใหธุ้รกิจมีความเจริญกา้วหนา้ และสามารถท างาน
มีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

จากปัญหาข้างต้นผูจ้ดัท าเห็นว่าควรมี
การพฒันาระบบสารสนเทศการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ 
กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์ เพื่อสะดวกแก่การด าเนิน
กิจการของทางร้านโดยระบบท่ีพฒันาข้ึนให้มีความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ จดัเก็บขอ้มูล
พนักงาน ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย ข้อมูลประเภท
สินคา้ ขอ้มูลยีห่้อสินคา้ ขอ้มูลประเภทสินคา้ ขอ้มูล
ร้านค้า ข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้าและการรับสินค้า
รวมถึงข้อมูลการขายสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ของลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ อีกทั้งมีออกใบส่งของ การ
ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจง้หน้ีให้แก่ลูกคา้ รวมถึง
การออกรายงานต่างๆท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
ทางร้านแก่เจา้ของกิจการ 

2. วรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

          การพฒันาระบบสารสนเทศการผลิตและ
จ าหน่ายเมล็ดข้าวพันธ์ุข้าว กรณี ศึกษาร้าน ป .

รุ่งเรืองการเกษตรสามารถท างานได้ โดยระบบ
สามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐาน บนัทึกขอ้มูลการรับ
ซ้ือวตัถุดิบ การสั่งซ้ือวตัถุดิบ และรับอุปกรณ์ การ
เบิกวตัถุดิบ และผลิตสินคา้ การขายสินคา้ การช าระ
เงิน รวมถึงการวิเคราะห์ และจดัท ารายงานต่างๆ 
ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถท างานได้สะดวก มี
ความถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน [1] 
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การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ร้านซักอบรีด กรณีศึกษาร้าน ทิพย ์ซักอบรีด เพื่อ
สะดวกแก่การด าเนินกิจการของทางร้านโดยระบบ
ท่ีพฒันาข้ึนสามารถ จดัเก็บขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูล
ตวัแทนจ าหน่าย ข้อมูลประเภทผลิตภณัฑ์ ข้อมูล
ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลประเภทผา้ ข้อมูลประเภท
บริการข้อมูลอัตราค่าบริการ ข้อมูลการสั่ ง ซ้ือ
ผลิตภณัฑแ์ละการรับผลิตภณัฑ ์[2] 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
             ทฤษฎี(Normalization) เป็นวิธีการท่ีใช้ใน
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความ
ซ ้ าซ้อนของข้อมูล ตามหลักการท่ีก าหนดไวใ้น 
relational model การท านอร์มลัไลเซชั่นน้ีเป็นการ
ด าเนินการอย่างเป็นล าดบัท่ีก าหนดไวด้้วยกนัเป็น
ขั้นตอนตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนนั้นๆ ซ่ึงแต่
ละขั้นตอนจะมีช่ือ ตามโครงสร้างขอ้มูลท่ีก าหนด
ไ ว้ ดั ง น้ี  First Normal Form, Second Normal Form, 

Third Normal Form ในการออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อ
ลดความซ ้ าซ้อนในการจดัเก็บขอ้มูลอย่างน้อยตอ้ง
มีคุณสมบติัเป็น 3NF  [3] 

 ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาระบบตามวงจร 
(SDLC) 

ขั้ นตอนในวงจรพัฒนาระบบ ช่วยให้
นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการ ได้อย่างมี
แนวทางและเป็นขั้นตอนท าให้สามารถควบคุม
ระยะเวลา และการตดัสินใจแกปั้ญหาตามแนวทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ได้แก่ การ
คน้หาปัญหา การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีค้นพบ เลือก
แนวทางท่ีดีท่ีสุด และพฒันาทางเลือกนั้นใหใ้ชง้านได ้

ส าหรับวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 

Life Cycle : SDLC) ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การก าหนดปัญหา จุดมุ่ งหมายและ
เป้าหมาย (Identifying Problems Opportunities and 

Objective) ระบบสารสนเทศจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือ
ผู ้บริหารหรือผู ้ใช้ตระหนักถึงความต้องการใช้
ระบบสารสนเทศหรือระบบจดัการเดิมไดแ้ก่ระบบ
จัดเก็บเอกสารในตู้เอกสารซ่ึงเป็นเอกสารท่ี มี
ความส าคัญ ไม่ มีประสิท ธิภาพ เพี ยงพอท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนัดงันั้นควรตอ้ง
มีการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของนกัวิเคราะห์
ระบบ ท่ีท าการแกไ้ขปรับปรุง 

2. การก าหนดความตอ้งการระบบสารสนเทศ
ของผู ้ใช้  (Determining Information Requirement) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี เป็นความต้องการ
สารสนเทศของผูใ้ช้ระบบโดยนักวิเคราะห์ระบบ
จะตอ้งใช้เทคนิคในการเก็บขอ้มูล (Fact Gathering 

Techniques) ไดแ้ก่ การสุ่มตวัอยา่ง ศึกษาเอกสารท่ี
มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบนัสัมภาษณ์
ผูใ้ช ้และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ 

3. การวิเคราะห์ระบบ (Analyzing System

Needs) เป็นการน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้จากการ
ก าหนดความตอ้งการสารสนเทศของผูใ้ช้ มาเขียน
เป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

มาช่วยในการวเิคราะห์ระบบ 

4. การออกแบบระบบ  (Designing the

Recommended System) เป็นขั้นตอนการออกแบบ
ระบบงานโดยมีจุดมุ่ งหมายเก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหา ออกแบบให้ระบบนั้นสามารถปฏิบติังานได้
จริงการพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัท าเอกสาร 

5. การพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัการท า
เอกสาร (Developing Documenting) เป็นขั้ นตอน
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การท างานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์และ
นกัวเิคราะห์ระบบเพื่อพฒันาซอฟตแ์วร์ 

6. การทดสอบและการบ ารุงรักษาระบบ
(Testing and Maintaining the System) ก่อนท่ีจะน า
ระบบท่ีสร้างข้ึนไปใช้จะตอ้งมีการทดสอบระบบ 
หากเม่ือมีขอ้ผิดพลาดจะได้ท าการแก้ไขปรับปรุง 
ซ่ึงก็คือการบ ารุงรักษาระบบ 

7. การด าเนินการและการประมวลผล
( Implementing and Evaluating the System) เป็ น
ขั้นตอนสุดทา้ยในการด าเนินงานของระบบ จะตอ้ง
มีการจดัอบรมผูใ้ชร้ะบบก่อนการใชง้านจริง และมี
การประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้ระบบหรือส่ิงท่ีต้องแก้ไขเม่ือมีการพัฒนา
ระบบต่อไป (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2551) [4] 

      ทฤษฎกีารวเิคราะห์และการออกแบบระบบ 

ใช้ทฤษฎีมาตรฐานท่ีพฒันาและออกแบบ
โดย DeMarco and Yourdon  

แผน ภาพ กระแส ข้ อ มู ล  (Data Flow 

Diagram) เป็นเคร่ืองมือของนกัวิเคราะห์ระบบท่ีช่วยให้
สามารถเข้าใจกระบวนการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน ซ่ึงทราบถึงการรับ / ส่งขอ้มูล การประสานงาน
ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ  ในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็น
แบบจ าลองของระบบ แสดงถึงการไหลของขอ้มูล
ทั้ง input และ output ระหวา่งระบบกบัแหล่งก าเนิด
รวมทั้งปลายทางของการส่งขอ้มูล 

 แผนภาพบริบท (Context Diagram) จะ
แสดงภาพรวมการท างานของโปรแกรมทั้งหมด แต่
จะมีเพียง process เดียว และจะแสดงผูท่ี้เก่ียวข้อง
ทั้ งอยู่ในและอยู่นอกระบบ Data Table  คือ  กลุ่ม
ของขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นชุดเดียวกนั  ความสัมพนัธ์
ของฐานข้อมูล (E-R Diagram) เป็นวิธี ท่ี ช่วยในการ
ออกแบบฐานขอ้มูล และไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 

น าเสนอโดย Peter ซ่ึงวิธีการน้ีอยู่ในระดบั Conceptual 

level [5] 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีน ามาใช้การพัฒนา
ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ 
กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์ มีดงัน้ี 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา
  -  ยีห่อ้ Dell  รุ่น Inspiron 5423 Intel(R) 

Core(TM) i7-3517U, CPU @ 1.90GHz (4 CPUs), 

1.90GHz  ความจุ 4096MB (หน่วยความจ ารอง) 
2. เคร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ ESPON รุ่น I210

3. หมึกตลบั ยีห่อ้ ESPON

4. กระดาษ A4

5. อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลส ารอง ยีห่อ้ Kingston

3. วธีิการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพฒันาระบบสารสนเทศการจ าหน่าย

เคร่ืองปรับอากาศ กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์ ทาง
ผู ้จ ัดท าได้ ด าเนินการพัฒนาโดยใช้วงจรการพัฒนา
ระ บ บ  (System Development Life Cycle) ห รื อ 

SDLC มาช่วยในการพัฒนาซ่ึงประกอบไปด้วย
ขั้นตอนการด าเนินงาน 7 ขั้นตอนท่ีใชใ้นการพฒันา
ระบบ ดงัน้ี   

1. การก าหนดและเลือกโครงการ ปัจจุบนั
เจ้าของกิจการมี ปัญหาในการด า เนิ น กิจการ 

เน่ืองจากระบบในการด าเนินงานนั้ นเป็นระบบ
เอกสารท าให้เกิดความล่าช้าในการจดัการ ปัญหา
ส าคญัของระบบงานในปัจจุบนัคือ การเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล ซ่ึงท าให้ยากต่อการค้นหา
และจดัเก็บข้อมูล เส่ียงต่อการเสียหายของข้อมูล
จากการเส่ือมสภาพตามกาลเวลาและอ่ืนๆ 
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2. การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ ในการ
เปล่ียนแปลงระบบการด าเนินงานจากระบบเอกสาร
เป็นระบบสารสนเทศนั้ นสามารถท าได้โดยไม่
กระทบต่อการด าเนินงานในปัจจุบนั 

3. การวิเคราะห์ระบบ ปัจจุบนัการด าเนิน
กิจการท าดว้ยการสั่งซ้ือสินคา้จากตวัแทนจ าหน่าย 
แลว้จึงน าสินคา้ไปวางขายท่ีหนา้ร้านโดยมีการออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ซ่ึงมีความ
ล่าชา้และอาจเกิดขอ้ผดิพลาดได ้ 

4. การออกแบบระบบ ผู ้จ ัดท าจึงได้ออกแบบ
ระบบเพื่อลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

- การจดัเก็บขอ้มูลท่ีสะดวกรวดเร็ว 

-  เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้ 
- ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 

-  สามารถดูรายงานยอ้นหลงัได ้

5. การพัฒนาและติดตั้ งระบบ เร่ิมจากการ
ติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วจึงเร่ิมตน้ในการสร้างฐานขอ้มูล
และเขียนโปรแกรม พร้อมกบัการทดสอบความถูกตอ้ง
ของระบบ  

6. การบ ารุงรักษาระบบ เม่ือเจา้ของกิจการได้
ใชร้ะบบแลว้ หากพบขอ้ผิดพลาด สามารถแจง้ผูพ้ฒันา
ระบบใหป้รับปรุงแกไ้ขไดต้ามตอ้งการ 

7. การจัดท าเอกสาร ในการพัฒนาระบบจะท า
เอกสารควบคู่ด้วยกัน เพื่ อลดข้อผิดพลาดการพัฒนา
โปรแกรม 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

แผนภาพบริบท หมายถึง แผนภาพแสดง
กระแสขอ้มูลระดบับนสุดท่ีแสดงภาพรวมการท างานของ
ระบบท่ี มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก 
รวมทั้งแสดงการแบ่งขอบเขตการท างานเส้นของ
การไหลขอ้มูล มีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ ดงัน้ี 

พนกังาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีจะ
ท าหน้าท่ีการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลต่างๆ รับข้อมูล
จงัหวดั ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลประเภท
สินค้า ฯลฯ แล้วท าการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
เป็นหลกัฐาน 

ลูกคา้ (Customer) หมายถึง บุคคลท่ีมาซ้ือ
สินคา้ ทางร้านจะท าเก็บขอ้มูลของลูกคา้คนนั้นไว ้
ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้และช าระเงินจึงจะออกใบเสร็จรับเงิน
ให้กับลูกค้า กรณี ท่ีลูกค้าช าระเงินไม่ครบตาม
จ านวนระบบจะเก็บยอดค้างช าระไวแ้ละออกใบ
แจง้หน้ีใหก้บัลูกคา้ 

ตวัแทนจ าหน่าย (Supplier) หมายถึง บริษทั
หรือร้านท่ีทางร้านติดต่อสั่ ง ซ้ือสินค้า จากนั้ น
ตวัแทนจ าหน่ายจะน าสินคา้มาส่งพร้อมใบส่งสินคา้
ให้กับทางร้านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซ้ือ
สินคา้ 

เจา้ของกิจการ (Owner) หมายถึง บุคคลท่ี
ท าการดูแลการด าเนินงานของกิจการทุกๆส่วน ทั้ง
การก าหนดราคาสินคา้และเรียกดูรายงานต่างๆ 
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ภาพท่ี 3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

ความสัมพนัธ์ของฐานข้อมูล (E-R Diagram) 

แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้มูล
ท่ีเกิดข้ึนในระบบ ซ่ึงได้มีการสร้างตารางข้อมูล
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และแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้มูลต่างๆ
ไวด้งัต่อไปน้ี 
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retotal

re_vat
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re_status
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ภาพท่ี 3.2  แสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล (E-R Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
1. หนา้จอเมนูเขา้สู่ระบบ (Login)

เป็นหน้าจอส าหรับให้ผูใ้ช้งานเข้าสู่ระบบ
โดยกรอกช่ือผู ้ใช้  และรหัสผ่านของตัวเองให้
ถูกตอ้ง เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลถูกตอ้งจะเขา้สู่หน้าจอ
เมนูหลกั 

ภาพท่ี 4.1 แสดงหนา้จอเมนูเขา้สู่ระบบ 

2. หนา้จอเมนูหลกั
เป็นส่วนแสดงเมนูให้ผู ้ใช้ เลือกใช้งาน ซ่ึ ง

ประกอบไปด้วยเมนูจัดการข้อมูลพื้นฐาน การ
จดัการสินคา้ การขายสินคา้ และการออกรายงาน 

ภาพท่ี 4.2 แสดงหนา้จอเมนูหลกั 

3. หนา้จอขอ้มูลพนกังาน
เป็นหน้ า ท่ี ส าห รับจัดการข้อ มูลพนักงาน

สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหา โดยสามารถ
คน้หาจากรหัสพนกังาน ช่ือพนกังาน และดึงขอ้มูล
ท่ีลบไปแลว้กลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ 

      ภาพท่ี 4.3 แสดงหนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

4. หนา้จอขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย
หนา้จอส าหรับแสดงรายช่ือตวัแทนจ าหน่าย ท่ีมี

การติดต่อซ้ือผลิตภณัฑ์ ดงัภาพ 4.4สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข สามารถค้นหาโดยสามารถค้นหาจาก ช่ือ
ตวัแทนจ าหน่าย ช่ือผูติ้ดต่อ รหัสบตัรประชาชนผู ้
ติดต่อและน าขอ้มูลท่ีลบแลว้กลบัมาใชใ้หม่  
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ภาพท่ี 4.4 แสดงหนา้จอขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 

5. หนา้จอขอ้มูลสินคา้
เป็นหน้าท่ีส าหรับจดัการขอ้มูลสินคา้ สามารถ

เพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหา โดยสามารถค้นหาจาก
รหัสสินค้า ช่ือสินค้า แต่พนักงานจะไม่สามารถ
ป้อนในส่วนของราคาสินคา้กบัจ านวนสินคา้ 

ภาพท่ี 4.5  แสดงหนา้จอขอ้มูลสินคา้ 

6. หนา้จอขอ้มูลลูกคา้
เป็นหน้าท่ีส าหรับจดัการข้อมูลลูกคา้ สามารถ

เพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหา โดยสามารถค้นหาจาก
รหัสลูกค้า ช่ือลูกค้า และดึงข้อมูลท่ีลบไปแล้ว
กลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ 

ภาพท่ี 4.6 แสดงหนา้จอขอ้มูลลูกคา้ 

7. หนา้จอการสั่งซ้ือสินคา้
หน้าจอส าหรับการท ารายการสั่งซ้ือสินคา้จาก

ตวัแทนจ าหน่าย มีการเปรียบเทียบราคาสินคา้เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจสั่ งซ้ือ โดยให้ผู ้ใช้เลือก
ตวัแทนจ าหน่าย และเลือกข้อมูลสินค้าท่ีต้องการ
สั่งซ้ือ สามารถเพิ่ม ลบรายการสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ และ
โปรแกรมจะท าการค านวณราคารวมให้ เม่ือบนัทึก
ขอ้มูลโปรแกรมจะท าการออกใบสั่งซ้ือสินคา้ใหแ้ก่
ตวัแทนจ าหน่าย 

ภาพท่ี 4.7 แสดงหนา้จอการสั่งซ้ือสินคา้ 

8. หนา้จอการรับสินคา้
หนา้จอส าหรับการรับสินคา้จากตวัแทนจ าหน่าย

โดยให้ผูใ้ช้เลือกใบสั่งซ้ือสินค้า จากนั้นจะแสดง
ขอ้มูลในตารางราละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ สามารถ
เพิ่ม ลบรายการสินคา้ท่ีรับได ้ผูใ้ชส้ามารถรับสินคา้
ทั้งหมดหรือเลือกรับเพียงบางส่วนได ้และผูใ้ช้ตอ้ง
ป้อนราคารับสินคา้แลว้ท าการกดปุ่มบนัทึกโปรแกรมจะ
ท าการค านวณราคาสุทธิทั้งหมด เม่ือบนัทึกขอ้มูล
โปรแกรมจะท าการออกใบรับสินคา้ให้แก่ตวัแทน
จ าหน่าย 

ภาพท่ี 4.8 แสดงหนา้จอการรับสินคา้ 
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9. หนา้จอการขายสินคา้
       หน้าจอส าหรับการขายสินคา้ โดยผูใ้ช้เลือกท่ี
ลูกคา้ต่อดว้ยเลือกสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือ จากนั้น
โปรแกรมจะท าการค านวณจ านวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้ง
ช าระ  ก รณี ท่ี ลู กค้าช าระจ าน วน เงิน ไม่ ค รบ 
โปรแกรมจะออกใบแจง้หน้ีใหก้บัลูกคา้ 

ภาพท่ี 4.9 แสดงหนา้จอการขายสินคา้ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 สรุปผลการด าเนินงาน 
ในการพฒันาโครงงานระบบสารสนเทศ

การจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ กรณีศึกษาร้านปรีชา
แอร์ ทางผู ้จ ัดท าได้เร่ิมท าการศึกษาข้อมูล และ
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ จากในระบบงานร้าน
ปรีชาแอร์ ก่อนท่ีจะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการพฒันาระบบงานเดิม พร้อมวิเคราะห์ถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และน ามาแก้ไขในการจ าหน่าย
เคร่ืองปรับอากาศ 

ระบบสารสนเทศการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ 
กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์ เป็นระบบท่ีสามารถช่วย
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย  าในการสั่งซ้ือ
สินคา้ การรับสินคา้ การขายสินคา้ ฯลฯ รวมถึงลด
ข้อผิดพลาดในการท างานบางขั้นตอนเพื่อให้ได้
ระบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศการจ าหน่าย
เคร่ืองปรับอากาศ กรณีศึกษาร้านปรีชาแอร์ พบว่า
กิจการมีการลดขั้นตอนการท างานท าให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการจดัการจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศให้กบั

ลูกค้ารวมถึงความแม่นย  าในการออกใบแจ้งหน้ี 
การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน และการจ าหน่ายท่ีรวดเร็ว
ถูกตอ้ง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการท าเปรียบเทียบราคาสินคา้ใน

หน้าสั่งซ้ือสินคา้ เพื่อให้เจา้ของกิจการตดัสินใจใน
การสั่งซ้ือ 

2. ควรมีการจดัท าระบบค านวณ รับเงิน
เงินทอน ในหนา้ขายสินคา้ 

3. ควรมีการก าหนดสิทธ์ิให้กับพนักงาน
เพื่อใหพ้นกังานไม่สามารถเขา้ไปแกไ้ขราคาสินคา้ได ้

4. หนา้จอรับสินคา้ควรมีส่วนของราคารับ
5. ผูจ้ดัท าขาดความรอบคอบในเร่ืองของ

การจดัท าเอกสาร 

เอกสารอ้างอิง  
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยต้องมีกระบวนการวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานในแต่ละหน่วยของบริษัท 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เอกสารข้อมูลการให้บริการลูกค้าในแต่
ละครั้งของแต่ละหน่วยงาน ในอดีตบริษัทธุรกิจประกันภัย
มักประสบปัญหาความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสารที่มี
จ านวนมหาศาลนี้ และใช้เวลารวบรวมข้อมูลที่ยาวนาน ท า
ให้ประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายใน
บริษัทลดลง ก่อให้เกิดการสูญเสียลูกค้าบางกลุ่มไป ซึ่งส่งผล
ต่อรายได้ของธุรกิจประกันภัย 
 บทความนี้ได้น าเสนอการประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้วยเทคนิคคลังข้อมูล เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ซึ่งได้แก่ 
ผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจัดการปัญหาที่ได้กล่าวมานี้
ผ่านการออกรายงานท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยให้
การตัดสินใจของผู้ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดมี
ประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการท างาน
ขององค์กรมากยิ่งขึ้น  
 
ค ำส ำคัญ: ธุรกิจประกันภัย,ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

Abstract 
Today, the Insurance Business needs analysis 

process to evaluate performance in each of their 
departments. This analysis necessarily involves 
many documents gathered from customer service 
in every department. In many years ago, the 
insurance companies often face the difficulty 

problems of document collecting and long time 
processing. These problems drop the performance 
of each department and cause the company to 
lose many customers and decrease the revenue 
of the insurance business. 

This paper proposes applying the decision 
support system using a data warehouse 
technique to help user for handling the 
mentioned problems. Users, such as the 
administrator, the department manager etc., can 
access the necessary information through the 
proper and clear reports. By using many views of 
reports, users can easily understand the data and 
plan their marketing strategies more effectively 
and quickly.  
 
Key World: The Insurance Business, The decision 
support system 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทนั้นจ าเป็นที่

จะต้องทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
จะต้องใช้ข้อมูลมากมายเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวันในหลายๆ 
ด้าน อาทิ การตลาด การซื้อ-ขาย เป็นต้น แต่ละบริษัทจึงมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์
ทา งธุ ร กิ จ เ ข้ าม า ช่ วยบริ ห ารการด า เนิ น ง าน อย่ า ง
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เทคโนโลยีทางด้าน
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วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจคือ Business Intelligence หรือ 
BI นั้นได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร ในด้านการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและ
สร้างความได้ เปรียบในการแข่งขัน เพราะธุรกิจหลาย
ประเภทนั้นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และการ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว จึงต้องน าเครื่องมือที่สามารถช่วย
เสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ เขียนบทความจึงได้น าเสนอการพัฒนา
ระบบอัจฉริยะ (Business Intelligence) เพื่อช่วยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล ของบริษัทโดยมี
เปู าหมายหลักการ ในการวิ เ คราะห์ ระบบงานและ
งบประมาณ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลจาก
รายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และตรงต่อความ
ต้องการของเรื่องธุรกิจนั้นๆ รายงานที่ระบบแสดงจะให้
ข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นย า ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์
สนับสนุนการวางแผนเพื่อช่วยในการตัดสินใจของทางบริษัท
ได้ง่ายยิ่งข้ึนและมีประสิทธิภาพ 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 
2.1 ด้านซอฟต์แวร์  

- ระบบปฏิบัติการ Windows 7 
- VM Ware         
- Microsoft SQL Server 2008 ใช้เป็นฐานข้อมูล 
- Cognos Business Intelligence version 10.2.1

 ใช้ออกแบบรายงาน 
- Framework Manager  ใช้สร้างโมเดล DMR  
- Transformer ใช้สร้างโมเดล Cube 

2.2 ด้านเทคโนโลย ี
- Data Warehouse 
- OLAP 
 

3. ขอบเขตของโครงงาน 
3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

ในการน าเสนอข้อมูลจะแบ่งรายงานเป็น 9 ส่วน คือ   
- รายงานแสดงข้อมูลการเคลม 
- รายงานแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงานของการขาย     

ตามประเภทของลูกค้า 
- รายงานแสดงผลการตรวจสอบการด าเนินงานจากช่อง

ทางการขาย 

- รายงานแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงานในมุมมอง
ของงานประกันภัย 

- รายงานแสดงมุมมองการจัดอันดับ 5 อันดับจากข้อมูล
การเคลมของลูกค้า 

- รายงานแสดงการตรวจสอบผลการด า เนินงาน
ประกันภัย 

- รายงานแสดงอัตราส่วนการต่ออายุกรมธรรม์ของลูกค้า  
- รายงานแสดงประสิทธิภาพการท างานของเขตตัวแทน

การขาย 
- รายงานแสดงอัตราค่าความเสียหายของประเภท

ประกันภัย 
3.2 ขอบเขตของข้อมูล 

ข้อมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจ
ประกันภัย ด้านการวัดประสิทธิภาพการเนินงานภายใน
องค์กร โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557 มีข้อมูลดังนี้ 

- ข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทประกันภัย 
- ข้อมูลหน่วยงานของบริษัทประกันภัยทุกหน่วยงาน

ภายในประเทศ 
ข้อมูลที่น ามาใช้นั้นมีจ านวน 1 SQL 7 Table มี Table 

ที่เป็น Transaction อยู่ 1806336 Rows 
 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้รับรายงานตามความต้องการรูปแบบของข้อมูลที่
บริษัทประกันภัยก าหนด ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ระบบงาน และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวางแผนและ
การตัดสินใจ 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 ผู้จัดท าได้ด าการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคคลังข้อมูลส าหรับธุรกิจ
ประกันภัย โดยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
5.1 ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence หรือ BI) [1]    
 คือ เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ 
วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลาย
มุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่หน่วยงาน ซึ่ง
ช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรท าการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น 
แอพลิเคช่ันธุรกิจออัจฉริยะจะรวบรวมการท างานของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อ
การวิเคราะห์ 
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5.2 เฟรมเวิร์ค เมเนเจอร์ (Framework Manager)  

คือการผูกโครงสร้างข้อมูลจากระบบตา่งๆเพื่อน าไปใช้ใน
การสร้างรายงาน [2] รูปที่ 1 แสดงกระบวนการของ BI ใน
ขั้นตอนของเฟรมเวิร์ค เมเนเจอร์ที่ท าหน้าที่ดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล(Database) มาเก็บไว้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ก าหนดรูปแบบของข้อมูล โดยข้อมูลที่ ได้จะอยู่ในรูปของ
แพ็กเกจ (Package) แบบ Relational Model หรือ DMR 
(Dimensionally Modeled Relational) Modelเป็นต้น
หลังจากนั้นแพ็กเกจจะถูกน าไปใช้สร้างรีพอร์ทหรือจะท า
การสร้าง Cube โดย Cognos software ซึ่ง Cube ที่ได้นี้
สามารถน าไปออกรายงานได้อย่างรวดเร็วกว่าข้อมูลรูปแบบ
อื่น เพราะข้อมูลจะถูกสร้างอินเด็กซ์ (Index) ของมุมมอง
ต่างๆ ไวเ้รียบร้อยแล้ว 
5.3 การเตรียมข้อมูล OLAP และการสร้าง Cube ด้วย 
Framework Manager [3] 
 OLAP (OnLine Analytical Processing) เป็น
เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่ช่วยดึงและเสนอข้อมูล
ในหลายมิติ (Multidimensional) จากหลายๆ มุมมอง โดย
ที่ OLAPได้รับการออกแบบมาส าหรับผู้ใช้ในระดับของ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานในองค์กรที่ต้องวิเคราะหข์้อมูลเพือ่ใช้
ประกอบการตัดสินใจในระดับสูง 

 
รูปที่ 1 กระบวนการท างานของ BI 

 
  OLAP เป็นหนึ่งในชุดเครื่องมือ (tools) ของ business 
intelligent ซึ่งช่วยในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เป็นผลรวมหลายมุมมอง โดยปกติแล้วข้อมูลของ OLAP จะ
ได้มาด้วยการเรียบเรียงจาก transaction databases 
รวบรวมเป็น multidimensional-data model ข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นข้อสรุป (summary) นี้สามารถเรียกดูได้หลาย
มุมมองท าให้ ง่ายส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ OLAP ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับ

การรวบรวมข้อมูล( aggregate data) โดยท าการ pre-
aggregation data และใช้การอินเด็กซ์แบบพิเศษส าหรับ
โครงสร้างข้อมูลหลายมิติ 
 คิวบ์ (Cube) คือ แพ็กเกจ (Package) ชนิดหนึ่งที่น าไป
สร้างรายงาน โดยการสร้างคิวบ์นั้นจะดึงข้อมูลมาจาก 
Package Relational โดย Cube เปรียบเสมือนก้อนข้อมูล
ก้อนหนึ่งที่สามารถดูข้อมูลได้หลายมุมมองและในการน า
ข้อมูลไปสร้างรายงานก็สามารถน าข้อมูลออกมาได้รวดเร็ว
กว่าแพ็กเกจชนิดอื่นๆอีกด้วย 
5.4 การสร้างรายงานด้วย Cognos Business 
Intelligence [4] [5] 
 IBM Cognos เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการรายงานข้อมูล
ผนวกกับการวิเคราะห์การวัดผลในรูปแบบของสกอร์การ์ด 
(Scorecard) และแดชบอร์ด (Dashboard) นอกจากนี้ยัง
ขยายความสามารถด้วยการวางแผนการสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์สมมติ, การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ (Real-
time) และการวิเคราะห์เชิงท านายผล ทั้งหมดนี้ส่งผลให้
ผู้ใช้สามารถดึงเอาประโยชน์ออกมาจากข้อมูลเชิงลึกภายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและช่วยให้
สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น จากรูปที่ 2 Dashboard คือ สิ่ง
แรกที่ท าให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กร หรืองานที่
รับผิดชอบซึ่ง Dashboard เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ได้ BI ที่
สมบูรณ์ 

 
รูปที่ 2 Dashboard  

 
Dashboard ท าให้ผู้บริหารสามารถดูได้ว่ามีเหตุการณ์ที่

อาจจะเป็นปัญหา หรือมีแนวโน้มที่บ่งบอกว่าไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่วางไว้ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุ 
และยังท าให้เกิดการตัดสินใจ ด าเนินการแก้ไข หรือวางกล
ยุทธ์ใหม่ได้ ซึ่ง Dashboard อาจมีเพียง Dashboard เดียว 
หรืออาจจะแยกตามหมวดหมู่เพื่อแยกการพิจารณา 
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 Dashboard ที่ดี ต้องดูง่าย มีความสามารถในการคัด
กรอง (Filter) เพื่อให้เป็นข้อมูลที่จะตอบผู้บริหารได้ทันที 
(Ad hoc) สามารถเจาะลึกลงในรายละเอียด (Drill Down) 
หรือ Link ไปยังรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลที่จะ
สนับสนุน หรือเจาะลึกในรายละเอียดของปัญหา 
5.5 วิเคราะห์รายงานและออกแบบโครงสร้าง OLAP [3] 
 ฐานข้อมลู (Database) คือการรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน (Integration) ซึ่งจะมีการจัด
กลุ่มข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตาราง (Grouping) โดย
สามารถเช่ือมโยงตารางทั้งหมดเข้าหากันได้ (Sharing) และ
ยังช่วยลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ (Non Redundancy) 
รวมถึงไม่ให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูล ( Inconsistency) 
และมีความคงสภาพของข้อมูล สามารถเรียกใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ ช่วยให้ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ท าให้ประหยัดพื้นที่ของหน่วยความจ า  

จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Star 
Schema เป็น Dimensional data ที่ประกอบไปด้วย
ตารางสองชนิดด้วยกัน คือ Fact Table และ Dimension 
Table โครงสร้าง Star Schema จะประกอบไปด้วย Fact 
Table อยู่ตรงกลาง และล้อมรอบไปด้วย Dimension 
Table โดย Fact Table จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลเพียง Table 
เดียว และมี Key เป็นตัวเช่ือมโยงระหว่าง Primary 
Dimension Table ที่ต่อเช่ือมกับ Fact Table 

 
รูปที่ 3 แสดง Relational Model ของฐานข้อมูล 

 
  ฐานข้อมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้การ
วิ เคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคคลั งข้อมูลส าหรับธุ รกิ จ
ประกันภัย มีดังนี ้
1. Dimension Table 

- D_TIME เป็นตารางในการจัดเก็บข้อมูลช่วงเวลา
ทั้งหมด 

- D_SOB เป็นตารางในการจัดเก็บข้อมูลช่องทางการ
ขายประกันภัย 

- D_NEW_RENEW เป็นตารางในการจัดเก็บข้อมูล
ลูกค้าใหม่และลูกค้าท่ีต่อประกันภัย 

- D_CLASS เป็นตารางในการจัดเก็บข้อมูลประเภท
ของประกันภัย 

- D_LOCATION เป็นตารางในการจัด เก็บข้อมูล
องค์กร 

2. Fact Table 
 - F_TRANSACTION เป็นตารางในการจัดเก็บข้อมูล    

เบี้ยประกันและเคลมประกัน 
5.6 สร้างรายงาน 
 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลของรายงาน ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคคลังข้อมูล
ส าหรับธุรกิจประกันภัย มีดังนี้ 
 

x หน้าจอแสดงรายงานภาพรวมเป็นหน้าหลักของ
รายงาน (Home Report) ดังรูปที่ 4 ซึ่งหน้าจอจะแสดงผล
ไอคอนหลักของรายงานทั้งหมด โดยในแต่ละไอคอนจะมีสี
และสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตามรายงานของแต่ละไอคอน 
ประกอบไปด้วย 

1. รายงานแสดงข้อมูลการเคลม 
2. รายงานแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงานของการ

ขายตามประเภทของลูกค้า 
3. รายงานแสดงผลการตรวจสอบการด าเนินงานจาก

ช่องทางการขาย 
4. รายงานแสดงประสิทธิภาพการด าเนินงานในมุมมอง

ของงานประกนัภัย 
5. รายงานแสดงมุมมองการจัดอันดับ 5 อันดับจาก

ข้อมูลการเคลมของลูกค้า 
6. รายงานแสดงการตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ประกันภัย 
7. รายงานแสดงอัตราส่วนการต่ออายุกรมธรรม์ของ

ลูกค้า  
8. รายงานแสดงประสิทธิภาพการท างานของเขต

ตัวแทนการขาย 
9. รายงานแสดงอัตราค่าความเสียหายของประเภท

ประกันภัย 
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รูปที่ 4 แสดงหน้าหลักของรายงาน 

 

x หน้าจอแสดงรายงานประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
มุมมองของประกันภัยประเภทต่างๆ รูปที่ 5 แสดงรายงาน
ข้อมูลเบี้ยประกันภยัสุทธิและข้อมลูการเคลมจากประกันภัย
ประเภทต่างๆโดยมมีุมมองการเลอืกแบบ Year to Date 
และ Month to Date โดย Year to Date จะแสดงข้อมูล
ตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนท่ีเลือก จากปีท่ีเราเลือก เช่น จากรูป
เราเลือก ปี 2014 และเลือก เดือนธันวาคม ก็จะแสดงข้อมลู
ตั้งแต ่ มกราคม 2014 – ธันวาคม 2014 ส่วน Month to 
Date จะแสดงข้อมลู ตั้งแต่ต้นเดือนท่ีเลือกถึงเดือนที่เลือก 
จากรูป ก็จะแสดงข้อมลู ตั้งแต่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 
เป็นต้น 

 
รูปที่ 5 แสดงข้อมูล Premium & Claim by Product 

 
กราฟแท่งซ้ายมือจากรูปที่  5 จะแสดงข้อมูลการ

เปรียบเทียบของเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Premium) โดยแบ่ง
การเปรียบเทียบเป็น  3 ส่วน ได้แก่  ผลรวมทั้ งหมด 
ประกันภัยทางรถยนต์ (Motor) และ ประกันภัยทั่วไป (Non 
Motor)  

กราฟแท่งขวามือจากรูปที่  5 จะแสดงข้อมูลการ
เปรียบเทียบข้อมูลของการเคลม(Claim)โดยแบ่งการ
เปรียบเทียบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. ผลรวมทั้งหมด 
 2. ประเภทของประกันภัย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท [6] 
คือ 

  2.1 Vehicle (ยานพาหนะ) 
  2.2 Miscellaneous (เบ็ดเตล็ด) 
  2.3 Fire insurance (ประกันอัคคีภัย) 
  2.4 Marine insurance (ประกันภัยทางทะเล) 

ข้อมู ลตาร า งจากรู ปที่  5  ยั ง แสดงรายงานการ
เปรียบเทียบของประเภทของประกันภัย โดยแบ่งการแสดง
ข้อมูลเป็น2ส่วน คือซ้ายมือ(ตารางสีฟูา)จะแสดงข้อมูลของ
เบี้ยประกันภัยสุทธิ ส่วนตารางทางขวามือ(ตารางสีส้ม)จะ
แสดงข้อมูลของการเคลม 

โดยในช่องของ %Growth และ %Change จะแสดง
สัญลักษณ์ลูกศรชี้ข้ึนสีเขียวและลูกศรชี้ลงสีแดงโดยที่ลูกศรช้ี
ขึ้นสีเขียวจะแสดงค่า ที่เพิ่มขึ้นและลูกศรช้ีลงสีแดงจะแสดง
ค่าที่ลดลง 

 

x หน้ าจอแสดงรายงานการตรวจสอบผลกา ร
ด าเนนิงานประกันภัย รูปที่ 6 แสดงรายงานการเปรียบเทียบ
ตามประเภทของงานประกันภัย  (Product) และตาม
ช่องทางการขายโดยแสดงรายงานทั้งในรูปแบบของกราฟ
และตาราง 

 
รูปที่ 6 แสดงข้อมูล Combined Ratio 

 
ในส่วนของตารางทางซ้ายมือจะเปรียบเทียบข้อมูลตาม

ประเภทของประกันภัยจะแสดงข้อมูลในมุมมองของ ค่าที่
เกิดขึ้นจริง (Acturl) เปูาหมาย (Target) และ ค่าปีที่ผ่าน
(Last Year) โดยวัดจาก ต้นทุนการขาย (Cost of Sales) 
ค่าอัตราความสูญเสีย (Lost Ratio) และ ค่าใช้จ่ายในการ
บริการ (Admin Exp.) ในส่วนของกราฟแท่งจะแสดงข้อมูล
สรุปจากตารางข้างต้นตามประเภทของประกันภัย โดยสีน้ า
เงินแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริง (Acturl)  สีฟูาแสดงเปูาหมาย
(Target) และสีเทาแสดงปีที่ผ่าน (Last Year) ในส่วนของ
การแสดงผลสามารถที่จะเลือกมุมมองการดูข้อมูลจาก
ประเภทของประกันภัยจาก Check box group ช่ือ Select 
Channel โดยสามารถเลือกดูทีละ 1 ประเภทของ
ประกันภัย หรือตามประเภทของประกันภัยที่ต้องการดูได้ 
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ในส่วนของตารางทางขวามือจะเปรียบเทียบข้อมูลตาม

ช่องทางการขายจะแสดงข้อมูลในมุมมองของ ค่าที่เกิดขึ้น
จริง (Acturl) เปูาหมาย (Target) และ ปีที่ผ่าน (Last Year)
โดยวัดจาก ต้นทุนการขาย (Cost of Sales) ค่าอัตราความ
สูญเสีย (Lost Ratio) และ ค่าใช้จ่ายในการบริการ (Admin 
Exp.) ในส่วนของกราฟแท่งจะแสดงข้อมูลสรุปจากตาราง
ข้างต้นตามประเภทของช่องทางการขาย โดยสีน้ าเงินแสดง
ค่าที่เกิดขึ้นจริง (Acturl)  สีฟูาแสดงเปูาหมาย (Target) 
และสีเทาแสดงค่าของปีท่ีผ่าน (Last Year)  ในส่วนของการ
แสดงผลสามารถที่จะเลือกมุมมองการดูข้อมูลจาก Check 
box group ช่ือselect Channel และ select Product 
โดยมุมมองการแสดงผลของ Product สามารถเลือกดูตาม 
Channel ได้ และ มุมมองการแสดงผลของChannel 
สามารถเลือกดูตาม Product ได้ 

 

x หน้าจอแสดงรายงานอัตราส่วนการต่ออายุกรมธรรม์
ของลูกค้า รูปที่ 7 แสดงรายงานประสิทธิภาพในการบริการ
โดยวัดจากการต่ออายุของกรมธรรม์โดยแสดงตามมุมมอง
ของปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า 1 ปี โดยสามารถกดเลือกปีได้ 
แล้วระบบจะแสดงปีย้อนหลัง 1 ป ี

 
รูปที่ 8 แสดงข้อมูล Renewal Ratio 

 
โดยรายงานนี้จะแบ่งการดูเป็น 2 ส่วน คือ รายงานกราฟ

และรายงานตาราง ในส่วนของตารางรายงานจะแสดง
จ านวนลูกค้าท่ีกรมธรรม์ก าลังจะหมดอายุ (Expired Base ) 
จ านวนลูกค้าใหม่ (New) จ านวนลูกค้าที่อยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจ (pending) จ านวนลูกค้าต่ออายุ (Renew) และ
จ านวนลูกค้าท่ีไม่ต่ออายุ (Lapse)  ในส่วนการแสดงผลแบบ
กราฟเส้นจะแสดงข้อมูลตามในมุมมองของเดือนจากปีที่
เลือกและปีก่อนหน้าของปีท่ีเลือก 1 ปีโดยกราฟเส้นสีม่วงจะ
แสดงข้อมูลของปีท่ีเลือกและกราฟเส้นสีชมพูจะแสดงข้อมูล
ของปีก่อนหน้าของปีที่เลือก 1 ปี ในส่วนของการแสดงผล
ทั้งหมดสามารถที่จะเลือกมุมมองการดูข้อมูลจากช่อง

ทางการขายจาก Checkbox group ช่ือ Select Channel 
และจากประเภทของประกันภัยจาก Check box group 
ช่ือ Select Product ได้ 
 

x หน้าจอแสดงรายงานอัตราค่าความเสียหายของ
ประเภทประกันภัย รูปที่ 9 จะแสดงรายงานในมุมมองของ 
Year to Date และ Month to Date โดย Year to Date
จะแสดงข้อมูลตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนที่เลือก จากปีที่เรา
เลือก เช่น จากรูปเราเลือก ปี 2014 และเลือก เดือน
ธันวาคม ก็จะแสดงข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2014 – ธันวาคม 
2014 ส่วน Month to Date จะแสดงข้อมูล ตั้งแต่ต้นเดือน
ที่เลือกถึงเดือนที่เลือก จากรูป ก็จะแสดงข้อมูล ตั้ งแต่ 1 
ธันวาคม – 31 ธันวาคม เป็นต้น 

 
รูปที่ 9 แสดงข้อมูล Loss Ratio 

 
รายงานแสดงการเปรียบเทียบของอัตราค่าความเสียหาย 

เมื่อดูภาพรวมของรายงานนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของ
กราฟแสดงสถานะ โดยก าหนดให้ สีเขียว สีเหลือง และสี
แดง แสดงถึงค่าความเสียหายที่น้อย ปานกลาง และมาก
ตามล าดับ ในส่วนของการแสดงผลทั้งหมดสามารถเลือก
แสดงมุมมองที่ต้องการดูได้ จากช่องทางการขายจาก 
Check box group ช่ือ Select Channel 

 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินการโครงงานระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคคลังข้อมูล
ส าหรับธุรกิจประกันภัย (Decision Support System 
using Data Analysis via Data Warehouse Technique 
for Insurance Business) เป็นการน าเอาเทคโนโลยีระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) มาช่วยในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองค์กรของ
บริษัทประกันภัย การแสดงความสัมพันธ์และท านายผลลัพธ์
ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ผู้จัดท าได้ด าเนินการทดสอบ
ความถูกต้องในการท างานของระบบและได้รับข้อเสนอแนะ
ต่ างๆท า ให้ทราบถึ งปัญหาในการท า งานของระบบ 
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นอกจากนี้ยั งมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
6.1 สรปุผลการวิเคราะห์ระบบ 

ขอบเขตโครงงาน 
การทดลอง  

ท าได ้ ท า
ไม่ได ้ 

1. ขอบเขตของข้อมูล จัดท าข้อมลูปี 
2011-2014 ข้อมูลตัวอย่าง 

   (Data Sample) 

 
√ 

  

2. ขอบเขตของรายงานทั้งหมด 11 
รายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

การแสดงผล 

2.1 รายงานแสดงข้อมูลการเคลม 
-รายงานข้อมูลการเคลมจากเขต
ของตัวแทนการขาย 

-รายงานข้อมูลการเคลมจากช่อง
ทางการขาย 

-ร ายงานข้ อมู ลการ เคลมจาก
ประเภทของประกันภัย 

 
 
 

กราฟแท่ง
และตาราง 

2.2 รายงานประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของการขายตามประเภทของลูกค้า 

กราฟแท่ง , 
กราฟวงกลม
และตาราง 

2.3 รายงานผลการตรวจสอบการ
ด าเนินงานจากช่องทางการขาย 

กราฟแท่ง , 
กราฟวงกลม
และตาราง 

2.4 รายงานประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ในมุมมองของประกันภัยประเภทต่างๆ 

กราฟแท่ง , 
กราฟวงกลม
และตาราง 

2.5 รายงานมุมมองการจัดอันดับ 5 
อันดับจากข้อมูลการเคลมของลูกค้า 

กราฟวงกลม
และตาราง 

2.6 รายงานการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานประกันภัย 

กราฟแท่ง
และตาราง 

2.7 รายงานอัตราส่วนการต่ออายุ
กรมธรรม์ของลูกค้า 

กราฟเส้นและ
ตาราง 

2.8 รายงานประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของเขตตัวแทนการขาย 

กราฟแท่ง , 
กราฟวงกลม
และตาราง 

2.9 รายงานอัตราค่าความเสียหายของ
ประเภทประกันภัย 

ตาราง 

 
 

6.2 ปัญหาและอุปสรรค 
- ข้อมูลที่ได้จากฝุายการจัดการข้อมูลของลูกค้า 

ค่อนข้างซับซ้อนและมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ท าให้ต้องใช้เวลา
มากในการศึกษาข้อมูล   

- การพัฒนาโครงงานมีความยากล าบากเพราะขาดความ
ช านาญการใช้ซอฟต์แวร์ เนื่องจากการท ารายงานวิเคราะห์
การด าเนินงานภายในองค์กรของแต่ละหน่วยงานของบริษัท
ประกันภัยค่อนข้างใช้เทคนิคในการท ามาก และต้องใช้
เวลานานในการศึกษา 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

- ในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและส ารวจความ
ต้องการควรใช้ความระมัดระวังเพื่อออกแบบรายงานและ
ออกแบบโครงสร้าง OLAP ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนบทความขอขอบพระคุณ คุณเจริญ การัณย์สมิทธิ์ 
ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงาน คุณดาราวดี เสมรัตต์ และคุณ
อรรถวุฒิ วงษ์เดช แผนก BI Consult บริษัท บิสสิเนสแอป
พลิเคชัน จ ากัด ที่ให้ค าแนะน าและเอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆ ที่
จ าเป็นในการพัฒนาโครงงานท าให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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ระบบวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของบริษัทด้วยเทคนิคคลังข้อมูล 
กรณีศึกษาน าเข้ารถยนต์ เอ็นเอมโอจ ากัด 

Financial Statement Analyzing System using Data Warehouse 
Case study: Cars Importing Trader NMO Co.,LTD 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอระบบวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน
ด้วยวิธีการด้านคลังข้อมูลซึ่ งเป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้
ผู้บริหารและฝ่ายการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องสามารถ
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ เพื่อท าให้เวลาการด าเนินงานลดลง และ 
ช่วยผู้บริหารให้สามารถท าการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา 
ในบทความนี้แสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของกรณีตัวอย่างบริษัทน าเข้า
รถยนต์ เอ็นเอ็มโอ จ ากัด ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนการ
น าเข้าและแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลไมโครซอฟท์เอกซ์เซล 
เป็นแฟ้มข้อมูลชนิดที่คั่นด้วยจุลภาค หรือที่เรียกว่าแฟ้มซี
เอสวี ขั้นตอนการสร้างมิติ หรือไดเมนช่ัน เพื่อน าไปใช้ใน
การสร้างคิวบ์ ซึ่งเมื่อพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะได้
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองในการแสดงผลได้สะดวกและเข้าใจได้
ง่ายเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหากเกิด
กรณีที่ข้อมูลงบการเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ระบบ
ก็ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ เพื่อ
รับมือได้ทันการได้อีกด้วย 

ABSTRACT 
This paper presents the process for 

development the financial statement analyzing 
system for medium and large companies. We 
introduce a technique of Data warehouse. This 
system is developed for supporting the 
administrator or other users related in this 
process. The system can reduce the operating 
time and help the users to make the appropriate 
decision in time correspond to the event 
changing. For developing the financial statement 
analyzing system of NMO Co.,LTD which is a Cars 
Importing Trader, the financial statement data in 
Microsoft Excel files have to be converted firstly 
into the CSV format files. The next step is the 
dimension creation by using data in CSV files. 
Cube models of the interested data are 
constructed from whole created dimension. 
Finally, users can easily and comfortably adjust 
the output views for efficiently decision making. 
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Moreover, it is also very useful in the case which 
financial statement is not corresponding to the 
administrator’s forecasting 
 
ค าส าคัญ: วิเคราะห์ข้อมูล,คลังข้อมูล 
 

1. บทน า 
ยุคปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

รูปแบบธุรกิจมากยิ่งขึ้น ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรหรือธุรกิจเป็น
อย่างมาก องค์กรใดที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วย่อมท าให้ธุรกิจขององค์กร
สามารถ ด าเนินต่อไปได้ ธุรกิจขนาดใหญ่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งเอกสารและข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งในนั้นคือการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณ
ต่างๆขององค์กร รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจ 
ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการ การวางแผน 
รวมถึงการวิเคราะห์ แนวโน้มของธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
มีประโยชน์มากในการแข่งขันธุรกิจในยุคปัจจุบัน จึงได้มี
ก า รน า เ อา เทคโน โลยี สา รสน เทศมา ช่วย เพื่ อลด
กระบวนการต่างๆเหล่านั้นเพื่อลดเวลาในกระบวนการ
และช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ทันเวลา 

ดังนั้นผู้พัฒนาระบบจึงได้ใช้โปรแกรม IBM Cognos 

TM1 เพื่อการพัฒนาระบบวิเคราะห์วางแผนธุรกิจ โดยใช้
ในส่วนการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของบริษัท
ขนาดใหญ่กรณีศึกษา บริษัทน าเข้ารถยนต์เอ็นเอ็มโอ 
จ ากัด ซึ่งระบบจะท าหน้าที่ ช่วยในการจัดการธุรกิจละ
จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆในธุรกิจ แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการในรูปแบบการวางแผนและท าแผนงาน การ
วางแผนงานภายในองค์กร การวิเคราะห์แนวโน้ม การ
คาดการณ์อนาคต การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสามารถ
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้และยังสามารถรองรับ
การปรับเปลี่ยนข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับหลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ้น คือบริษัทจะมี
เครื่องมือที่มีส่วนส าคัญอย่างมากในการจัดการธุรกิจ ช่วย

ให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ทันเวลา และเพิ่มโอกาส
และความได้เปรียบทางด้านธุรกิจในอนาคตต่อไป 

 

2. ทฤษฏีและงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1 IBM Cognos 
IBM Cognos เป็นซอฟท์แวร์ที่ ช่วยในการรายงาน

ข้อมูลผนวกกับการวิเคราะห์การวัดผลในรูปแบบของ
สกอร์การ์ด(Scorecard) และแดชบอร์ด(Dashboard) 
นอกจากนี้ยังขยายความสามารถด้วยการวางแผนการ
สร้างแบบจ าลองสถานการณ์สมมติ, การตรวจสอบแบบ
เรียลไทม์ (Real-time) และการวิเคราะห์เชิงท านายผล 
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถดึงเอาประโยชน์ออกมาจาก
ข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
สามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันและช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
นอกจากนี้โปรแกรม IBM Cognos ยังสามารถช่วยให้
องค์กรสามารถพัฒนาวัฒนธรรมการท างานภายในองค์กร 
ซึ่งเป็นการรวบรวมพนักงานหลายรุ่นเข้ามาท างานร่วมกัน 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการประสานงานกันภายในองคก์ร
มีมากขึ้น  ซึ่งคุณสมบัติเด่นของโปรแกรม IBM Cognos 

คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ผู้ ใ ช้ต้องการรู้  แล้วสามารถ
แสดงผลออกมาในรูปแบบที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ซึ่ง
ข้อมูลที่โปรแกรมน าเสนอดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อไปยังผู้
ทีเกี่ยวข้องได้มากมายท าให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับถูกต้องและมี
ความสอดคล้องกัน ส่งผลให้ผู้ใช้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โปรแกรมยังถูกออกแบบ
มาให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจัดการข้อมูลได้อย่างอิสระ , 

ยืดหยุ่น และไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้ผู้ใช้สามารถค้นหา 
และวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัย
บุคลากรฝ่ายไอทีหรือนักวิเคราะห์ข้อมูลใดๆ ดังนั้นแล้ว
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม IBM Cognos จึง
เหมาะสมส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกๆคนที่ต้องการ
ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ซึ่งสามารถท าตามวิธีคิดของ
ผู้พัฒนาได้อย่างง่ายดาย และระบบไม่ได้เป็นโปรแกรม
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ซอฟท์แวร์ที่พวกเขาต้องเรียนรู้วิธีใช้เป็นเวลานานแต่ก็ยัง
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบค าถามทางธุรกิจที่ส าคัญตามที่
ต้องการได้ 

2.2 Table Manager (TM1) 
TM1 คือระบบวิเคราะห์วางแผนธุรกิจที่เป็นโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ย่อยอยู่ภายในชุดโปรแกรม IBM Cognos ซึ่ง
โปรแกรม TM1 จะประกอบด้ วย โมดู ลย่ อยต่ า งๆ 
ดังต่อไปนี ้

1) IBM Cognos TM1 Architecture คื อ  ร ะบบ
Distributed Client-server ประกอบด้วย IBM Cognos 

TM1 Server ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการผู้ใช้งานหลายคนให้ 
สามารถเช่ือมต่อและใช้บริการได้ ซึ่ง Cognos TM1 มี
หน้าจอท่ีติดต่อกับผู้ใช้งานได้หลายรูปแบบดังนี้ 

ระดับที่ 1 : Web Clients ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล IBM Cognos TM1 ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ต่างๆ ท าให้ผู้ใช้สามารถท างานผ่าน IBM 

Cognos TM1 cubes แ ล ะ  IBM Cognos TM1 Web 

sheets ได้ 
ร ะดั บที่  2 : Web application server ห รื อ

โ ป รแกรม  IBM Cognos TM1 Web โ ด ยท า ง านบน 
Microsoft Internet Information Services (IIS) Web 

Server และจ าเป็นต้องใช้ Microsoft.NET Framework 

ร่วมในกระบวนการท างานของโปรแกรม 

ระดับที่ 3 : Data ประกอบด้วย Cognos TM1 

Admin Server และ Cognos TM1 Server ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้งาน server อย่างน้อยหนึ่งเครื่องเพื่อท าหน้าที่เป็น
เครื่องผู้ให้บริการข้อมูล 

2) IBM Cognos TM1 Application Web  
ซึ่งท างานในลักษณะที่เป็น Multi-tiered Architecture 

โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล IBM 

Cognos TM1 ผ่านการใช้งานเว็บบราวเซอร์ต่างๆ บน
เครื่องที่ผู้ใช้ท างานได้  

3) IBM Cognos TM1 Performance Modeler 
ซึ่งมี Guided Process เพื่อแสดงและแนะน าขั้นตอนการ

ออกแบบและพัฒนาโมเดลต่างๆ  วัตถุประสงค์หลักของ 
IBM Cognos TM1 Performance Modeler คือ 

- ต้องง่ายต่อการใช้งาน 

- การพัฒนาระบบสามารถท าได้โดยผู้ใช้งานที่ไม่ใช่
ฝ่าย IT ได้โดยตรง 

- ผู้ออกแบบโมเดลที่มีประสบการณ์น้อยสามารถใช้
เครื่องมือนี้สร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนโปรแกรม IBM Cognos TM1 Performance 

Modeler ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ 
- สามารถสร้าง Dimensions 

- สามารถสร้าง Cubes 

- สามารถเขยีนสูตรค านวณ 

- สามารถเช่ือมต่อข้อมูลได ้

- สามารถก าหนดประเภทของ Applications ได ้

- สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของ Applications 

- สามารถก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถงึ Applications 

โ ป ร แ ก ร ม  IBM Cognos TM1 Performance 

Modeler จะเน้นส่วนของผู้ใช้งานในกลุ่มผู้ดูแลระบบ 
(Admin Group) ดังนั้น ผู้ ใ ช้งานในกลุ่มผู้ดูแลข้อมูล 
(Data Admin) หรือกลุ่มผู้ดูแลความปลอดภัย (Security 

Admin) จะไม่มีคุณสมบัติของโปรแกรม IBM Cognos 

TM1 Performance Modeler ให้ใช้งานได้ 
IBM Cognos TM1 Performance Modeler จะต้อง

มีการสร้างโฟลเดอร์พื้นฐานของประเภท Object ต่างๆ 
ประกอบด้วย Dimensions, Cubes, Links,  Processes,  

Chores 

Object ที่มีอยู่เดิมใน Server TM1 จะถูกจัดกลุ่มลง
ตามแต่ละประเภทโฟลเดอร์ Object แต่ละประเภทจะมี
ไอคอนแสดงอยู่   รายละเอียด View ของ Object จะอยู่
ใน Object Viewer ใน Properties Pane Object จะอยู่
ที่ ด้ า น ซ้ า ย ข อ ง  Model Design Pane ห รื อ ต ร ง 
Application Design Pane ขณะที่ออกแบบ Model หรือ 
Application นั้นสามารถดูรายละเอียดของ Object ที่อยู่
ด้านซ้ายได้มากขึ้นโดยการดับเบิ้ลคลิก Object แล้ว 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ Object จะปรากฏขึ้น 2 ที่ดังนี้ 
Object Viewer และ Properties Pane ดังในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 Object Icon 

เมื่อ Application ถูกน า เข้าจาก Model Cognos 

TM1 ที่มีอยู่เดิม ระบบจะแยก Object ไปวางไว้ที่แต่ละ
ประเภทโฟลเดอร์ข้างต้นให้อัตโนมัติ  Object ทั้งหมดที่
ถูกสร้างใหม่หลังจากนี้ ผู้ใช้ต้องก าหนดเองว่าจะไปอยู่ใน
โฟลเดอร์ใดที่มีอยู่แล้ว หรืออยู่ในโฟลเดอร์ใหม่  การสร้าง 
Model ประกอบด้วย Dimension, Cube, และ Link ซึ่ง
ใน Model นี้จะประกอบด้วย Object ต่างๆ ที่ใช้ในการ
สร้าง Application  การน าเข้าข้อมูลสู่ Applications ท า
ได้ โดยสร้ าง  Process ขึ้น  หรือสามารถใช้  Guided 

Import ได้ โดย Applications จะสร้างจาก Object ที่มี
อยู่ใน Model เพื่อน าไปใช้ใน Cognos TM1 Application 

ต่อไปรวมทั้ง Views ที่อยู่ใน Application เพื่อน าเสนอ
ต่อผู้ใช้งาน สร้าง Workflow เพื่อก าหนดรูปแบบลักษณะ
การท างานของผู้ใช้งานใน Application ก าหนดรูปแบบ
การแสดงผลพื้นฐานของ Application ซึ่งประกอบด้วย 
Layout และ ภาษาท่ีใช้  

4) IBM Cognos TM1 Architect 

IBM Cognos TM1 Architect เป็นเครื่องในการสร้าง
โมเดลตัวเก่าของ Cognos TM1ที่สนับสนุนการสร้างและ
ปรับปรุงทุกส่วนของ IBM Cognos TM1 ก่อนที่จะมีการ
น า TM1 Performance Modeler มาใช้งาน โดยที่ IBM 

Cognos TM1 นั้ นจะ ไม่ สนับสนุนการ  Feeder และ 
Generation rules แบบอัตโนมัติ และ ไม่สามารถท าการ
น าเข้าข้อมูลแบบเดียวกับ TM1 Performance Modeler 

ได้ แต่สามารถท าทุกอย่างเกี่ยวกับข้อมูลได้เหมือนกับ 
TM1 Performance Modeler 

 

3. วิธีการท างาน 
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของบริษัทด้วยเทคนิค

คลังข้อมูลมีวิธีการท างานดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลใช้
ไมโครซอฟท์เอกซ์เซลโดยแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล
ไมโครซอฟท์เอกซ์เซลเป็นแฟ้มข้อมูลชนิดที่คั่นด้วยจุลภาค 
หรือที่เรียกว่าแฟ้มซีเอสวี เมื่อได้ข้อมูลขั้นตอนต่อไปคือ
การสร้างมิติ หรือไดเมนช่ัน เพื่อน าไปใช้ในการสร้างคิวบ์
เมื่อได้ไดเมนช่ัน ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างคิวบ์ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลและมีการสร้างโปรเสจเพื่อจัดการข้อมูล 
 เมื่อล็อคอินเข้าสู่ IBM Cognos TM1 Architect แล้ว
จะมีแถบเครื่องมือ 5 แถบ คือ แถบ Applications แถบ 
Cube แถบ Dimension แถบ Processes และ  แถบ 
Chores ในส่วนบทความนี้ ระบบวิ เคราะห์ข้อมูลงบ
การเงินของบริษัทด้วยเทคนิคคลังข้อมูล จะกล่าวถึงการใช้
แถบเครื่ องมือ  3 แถบ คือ  Cube, Dimension และ 
Processes ดังนี ้

3.1 แถบเครื่องมือ Cube 
Cube คือ โครงสร้างข้อมูล (Data structure) รูปแบบ

หนึ่งเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้น ซึ่งใช้กับ OLAP โดย
ส่วนใหญ่ ในการท า OLAP นั้น ได้ใช้ Cube เป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการสร้างคิวบ์คือการน ามิติ 
หรือไดเมนช่ัน ประกอบกันสร้างคิวบ์ดังในรูปที่ 2 แสดง
หน้าจอในส่วนของ Cube 
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รูปที่ 2 หน้าจอในสว่นของ Cube 

3.3 แถบเครื่องมือ Dimension 
Dimension คือส่วนประกอบของ Cube สามารถ

น าไปประกอบกันเป็น Cube เพื่อดูมุมมองต่างๆ ดังในรูป
ที ่3 แสดงหน้าจอในส่วนของ Dimension 

 
รูปที่ 3 หน้าจอในส่วนของ Dimension 

3.3 แถบเครื่องมือ Processes 
Processes คือ ส่วนท่ีกระท าเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆใน

ระบบ เช่น เพิ่มข้อมลู ลบข้อมลู แก้ไขข้อมูล ดังแสดงใน
รูปที ่4 

 
รูปที่ 4 หน้าจอในส่วนของ Process 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของ

บริษัทด้วยเทคนิคคลังข้อมูลมีการแสดงหน้าจอที่พัฒนา
ระบบโดยใช้ Application มีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึง
ข้อมูลผู้ใช้งานสามารถเห็นข้อมูลส่วนใดได้บ้าง และแบ่ง
ผู้ใช้งานระบบออกเป็น 4 ประเภทประกอบด้วย ผู้บริหาร 
(Chairman), ฝ่ายบัญชี (Accounting) , ฝ่ายบุคคล (HR) 

และ ฝ่ายขาย (Sale) 

4.1 รายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ 
4.1.1 ผู้บริหาร (Chairman) 

เป็นผู้ใช้งานระบบท่ีสูงทีสุ่ด สามารถดูรายงานใน
ภาพรวมของรายได้ รายจ่าย ก าไรขาดทุน ของระบบ โดย
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จะเป็นระบบของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ดูระบบดัง
แสดงในรูปที่ 5  

 
 

รูปที่ 5 รายละเอียด Application ของผู้บริหาร (Chairman)  

หน้าจอ View นี้สามารถดูรายงานของรายจ่าย
สุทธิ (Expenses), รายได้สุทธิ (Income) และก าไรและ
ขาดทุน (Profit and Loss) ตัวอย่าง View Profit and 

Loss by Budget ซึ่งข้อมูล View แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ก าไร – ขาดทุนที่ตั้งงบประมาณไว้ในแต่ละปีดังในรูปที่ 6  

รูปที่ 6 แสดงรายละเอียด View Profit and Loss by Budget 

4.1.2 ฝ่ายบัญชี (Accounting) 

ผู้ใช้งานระบบที่มีหน้าที่น าเข้าข้อมูล ค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลราคาต้นทุนสินค้า ข้อมูล
สินค้า อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน  อัตราการขนส่ง น้ าหนัก
และCC ของรถยนต์ โดยมี Application ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ดังในรูปที่ 6 ซึ่งใน Input สามารถกรอกข้อมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงค่าอยู่ตลอดคือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other 

Expenses)และอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (Rate 

Current  

 
 

รูปที่ 6 รายละเอียด Application ของฝ่ายบัญชี (Accounting) 

หน้าจอ View สามารถดูรายงานของรายจ่าย
สุทธิ (Expenses), รายได้สุทธิ (Income), ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

(Other Expenses), ราคาต้นทุนสินค้า (Price Change 

Rate), ภาษีน าเข้า (Product Calculation CC), ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับสินค้า (Product Expenses), อัตราแลกเปลี่ยน
เ งิ น ต่ า ง ป ร ะ เทศ  (Rate Current) แ ล ะ ก า รขนส่ ง 
(Transport) ตั ว อ ย่ า ง  View Price Change Rate by 

Month แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาต้นทุนสินค้าในแต่ละ
เดือนดังในรูปที่ 7 

รูปที่ 7 แสดงรายละเอียด View Price Change Rate by 
Month 

4.1.3 ฝ่ายบุคคล (HR) 
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เป็นผู้ ใช้งานระบบที่มีหน้าที่น าเข้าข้อมูล รายช่ือ
พนักงาน เงินเดือนพนักงาน อัตราการขึ้นเงินเดือน และ
รายได้พิเศษต่างๆ โดยมี Application ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ดังแสดงในรูปที่ 8  

 
 

รูปที่ 8 รายละเอียด Application ของฝ่ายบุคคล (HR) 

หน้ าจอ  View สามารถดู ร าย งานของค่ า
คอมมิชช่ัน (Commissions) และการค านวณเงินเดือน
พนักงาน (Employee Salary) ตัวอย่าง View Employee 

Salary by Month แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน
ทั้งหมดในแต่ละเดือนดังแสดงในรูปที่ 9  

รู ปที่  9 แสดงรายละ เอียด View Employee Salary by 
Month 

4.1.4 ฝ่ายขาย (SALE) 

เป็นผู้ใช้งานระบบที่มีหน้าที่ น าเข้าจ านวนการขาย
ของสินค้า โดยมี Application ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดัง
แสดงในรูปที่ 10  

 

 
 

รูปที่ 10 แสดงรายละเอียด Application ของฝ่ายขาย (SALE)  

หน้ าจอ  View สามารถดู รายงานของการ
ค านวณการซื้อรถยนต์แบบสด (Cash Pay), การค านวณ
การซื้อรถยนต์แบบผ่อน -ดาวน์  (Down Pay), อัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Down)และรายได้ขั้นต้น (Revenue) 

ตัวอย่าง View Revenue by Month แสดงข้อมูลเกี่ยวกบั
รายได้ขั้นต้นในแต่ละเดือนดังแสดงในรูปที่ 11 

รูปที่ 11 แสดงรายละเอียด View Revenue by Month 

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของบริษัทด้วยเทคนิค

คลังข้อมูล ผู้พัฒนาได้มีการพัฒนาระบบจากระบบเดิมให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปประโยชน์ที่
ได้รับจากการพัฒนาระบบได้ดังนี้ 
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5.1.1 สามารถก าหนดสิทธิ์ ในการเข้าข้อมูลของ
ผู้ใช้งานระบบได้และยังก าหนดได้ว่าผู้ใช้งานระบบท่าน
สามารถแก้ไขข้อมูล หรือสามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว 

5.1.2 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลราคาสินค้า 
จ านวนสินค้า จ านวนพนักงาน อัตราเงินเดือนพนักงาน 
อัตราการเพิ่มเงินเดือนพนักงานได้ 

5.1.3 สามารถก าหนดเดือน Actual และ Forecast 

ของปีปัจจุบันได้ และมีการเก็บข้อมูลเป็น 3 ปีได้แก่ ปี
ก่อนหน้า ปีปัจจุบัน และ ปีหน้า  

5.1.4 สามารถเรียกดูรายงานจาก Application ได้
ดังนี ้

- แสดงค่าใช้จ่ายรวม 

- แสดงราคาต้นทุนสินค้า 
- งบก าไร-ขาดทุน 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของบริษัทด้วยเทคนิค

คลังข้อมูล ผู้พัฒนาระบบมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ว่ า ส า ม า ร ถที่ จ ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ควรจะมีการพัฒนาในส่วน
ต่างๆดังนี ้

5.2.1 ข้อมูลรายได้ และ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ควรมีการ
กระจายข้อมูลเป็นประเภทของรายได้ หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ 

เพื่อให้การแสดงผลละเอียดมากยิ่งขึ้น 
5.2.2 มีการเพิ่มฟังก์ช่ันในการย้ายข้อมูลปีเมื่อระบบ

ท างานจบถึงเดือน ธันวาคม และจ านวนปีท่ีเก็บข้อมูลควร
สามารถดูย้อนหลังได้อย่างน้อย 3 - 5 ปี เพ่ือความแม่นย า
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

5.2.3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบของผู้ที่เคย
พัฒนา ช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะจะช่วยลดระยะเวลาการท างานและ
สามารถพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

5.2.4 ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงควรจัดให้อยู่ ใน
รูปแบบไฟล์ซีเอสวี ไม่ควรน ามาเขียนรวมกับค าสั่ง 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากคุณเจริญ การัณย์
ส มิ ท ธิ์  ต า แ ห น่ ง  Senoir Business Development 

Manager ผู้ควบคุมการสหกิจศึกษา คุณสุรชาติ พนิต
เจริญสุข และ คุณสหรัฐ ชูคันหอม ต าแหน่ง HYBRID 

TEAM บริษัท บิสสิเนสแอปพลิเคชัน จ ากัด ที่ให้ค าแนะน า
และเอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนาโครงงาน
ท าให้สมบูรณ์ ผู้จัดท าโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมาก ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ ได้น าเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการ
ขาย พัฒนาข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความต้องการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการท ารายงานให้ผู้บริหาร โดยการน า
เทคโน โลยี ธุรกิจอัจ ฉริยะม าช่วยในการวิ เคราะ ห์วัด
ประสิทธิภาพของสถานการณ์ของบริษัท เ พ่ือใ ห้บรรลุ
เป้าหมายในการวางแผนพัฒนาระบบงานทางด้านสนับสนุน
และบริการเทคนิคท่ีวางไว้ดังนั้นจึงได้น าเอาโดยใช้เคร่ืองมือ
คอกโนสบิสซิเนสอินเทลลิเจนท์มาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถรับรู้และเข้าใจสถานการณ์
ของบริษัท วิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์และสนับสนุนการ
ตัดสินใจให้ผู้บริหารผลจากการสร้างรายงานส าหรับผู้บริหาร 
ซ่ึงประกอบด้วย รายงานสรุปข้อมูลเดือนล่าสุดเพ่ือวาง
แผนการท างานเดือนต่อไป  รายงานแสดงแนวโน้มของ
สินค้าแต่ละปี รายงานแสดงรายได้แต่ละปี ท่ีมีรายได้มาก
ท่ีสุด ตามสินค้าและจังหวัด รายงานแสดงแบบแผน ท่ี  
รายงานแสดงแบบมือถือ ท าให้ผู้ใ ช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ได้หลายมุมมอง และสามารถจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
ติดตามสถานการณ์ของบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

Abstract 

The decision support system is proposed in this 
paper, this system provided the analysis tool for 
exclusive manager. The business intelligence 
technology is used to evaluate the company's 
profit. The system is implemented based on BIN's 
Cognos. The proposed system can generated 

report in multiple perspective such as monthly 
trend, yearly trend, the most profit item in tern of 
area. Our system also generate report as map 
oriented, and mobile oriented. 

ค ำส ำคัญ ธุรกจิอัจฉรยิะ,คอกโนสบิสซิเนสอินเทลลเิจน
,เรยีลไทม์,Mobile report 

1. บทน า 
ปัจจุบันการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท ต้องใ ช้ข้อมูล

จ านวนมากเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ท้ังทางด้านการตลาด การ
ขาย  ร วมถึ งกา รผลิต ซ่ึงจ ะต้องมี ข้อมูล ท่ีอัพเดทอ ยู่
ตลอดเวลา ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในองค์กรหรือบริษัทท าให้การบริหารการจัดการได้
ดีและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นี้ ไ ด้มี กา รเติบ โตอย่ างร วดเร็วและ ส่ง ผล ให้ เกิดกา ร
เปล่ียนแปลงท้ังทางตรงและทางอ้อม การท่ีผู้บริหารจะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูง สุดนั้ น 
ผู้บริหารต้องมี ความ รู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ต่อ
แนวโน้มของเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถตัดสินใจน าเทคโนโลยี
มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีทางด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง ธุรกิจ คือ บิสสิเนส อินเทลเลเจนท์ 
ระบบนี้เข้ามามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร ธุรกิจหลายประเภทต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูล วางแผน และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว จะมีการน า
เคร่ืองมือต่างๆม าประยุก ต์ เพ่ือช่วยใน เร่ืองของกา ร
สนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร เ พ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี บริษัทออฟฟิศ ซัพพลาย 
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เป็นบริษัทผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในส านักงาน ซ่ึงบริษัทได้คัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีดีในการผลิต เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ทนต่อการใช้งานรวมไปถึงตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  
ในปีต่อๆมาได้เติบโตข้ึนเร่ือยๆและขยายพ้ืนท่ีโดยการเพ่ิม
สาขาท่ีจังหวัดต่างๆเพ่ือให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศ
ไทย ในอนาคตจะพยายามตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 
โดยจะมีการเพ่ิมสาขาให้มากข ึ้นเพื่อ ให้ครอบคลุมทุก
จงัหวดัและทุกอ าเภอในประเทศไทย ผู้พัฒนาระบบจึงไ ด้
น าระบบธุรกิจอัจฉริยะเข้ามาช่วยในเร่ืองของการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบของ รายงาน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของ ผู้บริหาร ให้ตรงต่อความต้องการของธุรกิจนั้นๆ โดย
ข้อมูลท่ีไ ด้น ามาวิเคราะห์นั้น จะน ามาท ารายงานแสดง
ออกมาเป็น กราฟและตาราง เพ่ือให้ผู้บริหารได้วิเคราะห์
และมองเห็นถึง ปัญหาขององค์กรและน าไปสู่การตัดสินใจ
ของ ผู้บ ริหา รท่ี จ ะ วา งแผน ให้อง ค์กรนั้ น บรร ลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

2.ทฤษฏีและงานท่ีเก่ียวข้อง  

ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 

 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ คือ ซอฟต์แวร์ท่ีน าข้อมูลท่ีมีอยู่เพ่ือ
จัดท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ทีเหมาะสมกับมุมมองในการ
วิเคราะห์  แสดงความสัม พันธ์ และท านายผลลัพธ์ของ
แนวโน้มท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ตรงตามความต้องการขององค์กร 
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้านต่างๆ เช่น  

 - วิเคราะห์การด าเนินงานของบริษัทฯ เ พ่ือการ
ตัดสินใจด้านการลงทุนส าหรับผู้บริหาร 

 - วิเคราะห์และวางแผนการขาย / การตลาด เพ่ือ
ประเมินช่องทางการจ าหน่าย 

 - วิเคราะห์สินค้าท่ีท าก าไร สูงสุด / เพ่ือการวางแผน
งานด้านการตลาดและการผลิต 

 - วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อยอดขายของ
สินค้า 

  - วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับคู่แข่งขัน 
 ระบบธุรกิจอัจริยะจะประกอบไปด้วยระบบข้อมูล 

และโปรแกรมแอพพลิเคช่ัน  ด้านการ  วิเคราะห์ มากมาย
หลายระบบ เช่น  

 ดาต้าแวร์เฮาส์ (Data Warehouse) เป็นแหล่ง
เก็บข้อมูลขนาดใหญ่และส าคัญส าหรับระบบธุรกิจอัจริยะ 
เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวมข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหรือกลุ่ม
ข้อมูลท่ีมี ความ ส าคัญกับบริษัท  เ ช่น ข้อมูลจากลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะปรับเปล่ียนข้อมูลต่างๆท่ีได้มาให้เป็นข้อมูล
ในรูปแบบกลางขององค์กร  

Data Warehousing จะ ป ระ กอ บไ ปด วย กา ร ใช            
ขอมูลจาก online transaction processing (OLTP) และ
เก็บ  ขอมูลไวในขอมูลของ องคกรแลวจึงสราง data mart      
แลวจึง เสนอข อมู ลใน  online analytical processing 
(OLAP) 

ข้อมูลหลายมิติ (OLAP) 
ชนิดของ OLAP แบ่งตาม Model ของการเก็บข้อมูล ได้

เป็น ROLAP และ MOLAP โดย MOLAP จะ Aggregate 
ข้อมูลจาก RDB มาเก็บไว้ใน MDB ข้อดีคือท าให้เร็วเพราะมี
การค านวณข้อมูลล่วงหน้าแต่ Tools ท่ีใช้มีราคาค่อนข้าง
แพง ส่วน ROLAP จะใช้ข้อมูลท่ีเป็น Summary ใน RDB 
ซ่ึงบ างคร้ัง เรียกว่า  Data marts ข้อดี คือไม่ ต้องสร้า ง 
Model ของข้อมูลข้ึนมาใหม่และมีราคาถูกกว่า MOLAP 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่าง MOLAP และ ROLAP 

 

 

ลักษณะ ROLAP MOLAP 

โครงสร้าง ใช้ Star Schema ใช้ Data Cube 

ขนาดของ
ฐานข้อมูล 

ขนาดกลางถึงใหญ่ ขนาดเล็กถึงกลาง 

การเข้าถึงข้อมูล สนับสนุน ad hoc 
query และ 

ไม่จ ากัดในจ านวน
ของDimension 

จ านวน 
Dimension มี

จ ากัด 

ทรัพยากร สูง สูงมาก 

ความยืดหยุ่น สูง ต่ า 
ความสามารถใน

การขยาย 
สูง ต่ า 

ความเร็ว ท าได้เร็วในข้อมูล
ขนาดเล็ก 

ส่วนข้อมูลขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่
จะมีความเร็วปาน

กลาง 

ท าได้เร็วมากใน
ข้อมูลขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางและ
ความเร็วปาน
กลางในข้อมูล
ขนาดใหญ่ 
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ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ท่ีช่วยเส ริมประสิทธิภาพ (IBM 

Cognos Business Intelligence) 

คอกโนส คือ  ระ บบ ธุร กิจ อัจ ฉ ริยะ  ซอฟต์แว ร์นี้
ประกอบด้วยการรายงาน ผนวกกับการวิเคราะห์ การวัดผล
แบบสกอร์การ์ด และแดชบอร์ด และขยายความสามารถ
ของระบบธุรกิจอัจฉริยะเหล่านี้ด้วยการวางแผนการสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์สมมติ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ 
และการวิเคราะห์เชิงท านายผล ซ่ึงจะช่วยให้ได้ประโยชน์
จากข้อมูลภายในองค์กรและระดับลึกกว่านั้นเพ่ือเช่ือมต่อ
กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อีกท้ังเพ่ือแบ่งปันความเข้าใจ ปรับให้
สอดคล้องกัน และช่วยในการตัดสินใจได้ดีย่ิง ข้ึนในการ
ด าเนิน การดังกล่าวระบบธุรกิจอัจฉริยะ จ ะช่วยเส ริม
เทคโนโลยีปัญญารวมหมู่ ภายในองค์กรท าให้สามารถเข้าใจ
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ท านายผลลัพธ์ล่วงหน้าตัดสินใจตามความรู้ท่ี
ได้รับ และด าเนินการอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วกว่าคู่แข่ง 

 คอกโนส ปัจจุบันเป็นเคร่ืองมือของบริษัทไอบีเอ็ม ท่ี
ซ้ือจากบริษัทคอกโนส มาต้ังแต่ปี 2008 ซ่ึงโด่งดังในเร่ือง
ของรายงานธุรกิจอัจฉริยะและระบบคลังข้อมูลเป็นเคร่ืองมอื
ระดับแรกๆ ท่ีนิยมกันใช้ท่ัวโลก 

IBM Cognos Mobile 
IBM Cognos Mobile ให้ข้อมูลท่ีผู้ใช้กลุ่มธุรกิจต้องการ

เพ่ือตอบกลับ และตัดสินใจภายใต้ข้อมูลโดยไม่ค านึง ถึง
สถานท่ีปฏิบัติงาน โดยใช้ IBM Cognos Mobile คุณจะ
สามารถ 

• สนับสนุนพนักงานระดับแนวหน้าและพนักงานท่ีต้อง
ติดต่อกับลูกค้า ให้มี ข้อมูลท่ีจ า เป็นในการตอบกลับและ
ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลโดยไม่ค านึงถึงสถานท่ีปฏิบัติงาน  

• ใช้ประโยชน์จากระบบโทรศัพท์มือถือท่ีเป็นผู้น าตลาด
เพ่ือสนับสนุน การท างานขององค์กรท้ังหมด 

 • รับประโยชน‹จากการใชˆงานโดยไม่สร้างผลกระทบ
ใดๆ และการ สนับสนุนการใช้งานอย่างคลอบคลุม 

3.ระบบท่ีน าเสนอ  

 ระบบท่ีน าเสนอได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนรวบรวม
ข้อมูล,ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล และ ส่วนแสดงผล 

ส่วนรวบรวมข้อมูล 

ส่วนรวบรวมข้อมูล ใช้ส าหรับจัดการ จ าแนก รวบรวม
ข้อมูลให้อยู่ในรูปท่ีง่ายต่อการ ข้อมูลในคลังข้อมูลถูก ดึงมา
จากฐานข้อมูล (Database) ท่ีได้เก็บรวบรวมรายการต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวันแต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของ  ผู้บ ริหารได้  รายการท่ีเกิดข้ึน ถูกประมวลผลจ าก
ฐานข้อมูลซ่ึง เก็บรายการท่ีเป็นงานในระดับปฏิบัติการซ่ึง
เก็บไ ว้ในรูปแบบ Microsoft Excel แยกเป็นประเภท เช่น 
การขายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ  การขายสินค้าในปีต่างๆ  
การขายสินค้าประเภทต่างๆ ฯลฯ 

 
รูปที่1 กระบวนการการท างานในส่วนการรวบ รวมข้อมูล 

 

ข้ันตอนแรกคือการคัดเลือก ปรับเปล่ียนข้อมูลให้อยู่ใน
ภาพท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบของคลังข้อมูลท่ีได้
ออกแบบไว้ เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลโดยกระบวนการ  
อีทีแอล (ETL) คือการ ดึง (Extract), เปล่ียน (Transform), 
โหลด (Load) ข้ันตอนต่อมาก็คือการจัดท าข้อมูลท่ีจัดเก็บใน
คลังข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบหลายมิติ(Multidimensional 
Model) ซ่ึงเป็นรูปแบบการท าให้ข้อมูลเกิดมิติข้ึนในหลายๆ
ด้าน ก่อนจะน าไปสร้างเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ โดย
อาศัยเคร่ืองมื อท่ีช่วย ในการคิวร่ี (Query) โดยใช้ IBM 
Cognos Business Intelligence ในทุกข้ันตอนการท างาน 

ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล  
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับดึง ส่วนท่ีน่าสนใจออกจาก

ข้อมูลท่ีเก็บไว้ เช่น ระบบ Data mining, OLAP 

 
รูปที่2 กระบวนการการท างานในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล 
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กระบวนการนี้ ใช้เคร่ืองมือคอกโนส ด าเนินกระบวนการ
สร้างรายงานต้ังแต่การเตรียมข้อมูลเคร่ืองมือ คอกโนส 
สามารถใช้ข้อมูลได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบข้อมูลเหล่านั้น
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเก็บไว้ท่ี เฟรมเวิร์ค เมเนเจอร์ 
และทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ซ่ึงท าหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์ 
และก าหนดรูปแบบของข้อมูล โดยข้อมูลท่ีไ ด้ออกมาจาก 
เฟรมเวิร์ค เมเนเจอร์ และทรานส์ฟอร์มเมอร์ส จะอยู่ในรูป
ของแพ็กเกจจากนั้นท าการดึงแพ็กเกจข้ึนไปยังคอกโนสคอน
เน็กช่ัน เพ่ือน าข้อมูลไปสร้างรายงานน าเสนอ ในรูปแบบ 
ตาราง กราฟประเภทต่างๆ ต่อไป 

Framework manager  
เป็นการผูกโครงสร้างข้อมูลจากระบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้

ในการออกรายงาน ไม่ว่าจะเป็น รายงาน/คิวร่ี/อนาไลซิส 
สตูดิโอ ถ้าผูกผิดข้อมูลท่ีใช้ก็จะใช้ไม่ได้  

 

   
รูปที3 กระบวนการการท างาน Framework Manager 

โด ย ข้ั น ตอ น  framework manager ก า ร เต รี ย ม
โครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปดาว (Star Schema) โดยใช้
เคร่ืองมือ framework manager 

 
รูปที4 โครงสร้างแบบดาว 

โครงสร้างแบบดาว ปกติจะมีตารางแฟกอยู่แล้วถูก
ล้อมรอบตารางไดเมนช่ัน ท่ีไม่ไ ด้รับการนอร์มอลไล ท์ 
รูปแบบนี้มีข้อดีคือสามารถสร้างคิวร่ี ได้ง่ายและเร็วเพราะใ ช้
การจอยไม่ก่ีตารางก็สามารถได้ข้อมูลท่ีต้องการตารางแฟก 
เป็นตารางหลัก ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับตารางประเภทแทรน
แซคช่ันของ โอ แอล ที พี (OLTP) โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี
ขนาด 80% ของข้อมูล ท้ังหมดโดยภายในจะประกอบด้วย
คอลัมน์ท่ีส าคัญ2 ประเภท คือ 

1. Dimension Tables จะประกอบดวยรายละเอียด
ของข้อมูล Dimension table มี ลักษณะดังนี้  
• มี relationship ของ one to many กับ  fact 

table  
• ความส าคัญใน row นอยกวา fact table  
• เปน รายละเอียดข อมู ลห ลัก ท่ี ช่ วยอ ธิบาย 
dimension ใหผูใชระบบเขาใจ  

• จะเก็บ multiple column ท่ีใช้ในการประกาศ 
dimension hierarchies  

• มี1 primary key  
• ถาขอมูลมีการเปล่ียนแปลงสามารถแกไขขอมูลใน 
dimension tables ไดโดยตรง 

2. Fact table จะเก็บ Measures ซ่ึงจะเปนตัวเลข 
เพราะคาของมันเปนพ้ืนฐานในการค านวณร่วมกัน
ระ ห ว่ า ง  Primary key ข อง  fact table แล ะ 
dimension key ของ dimension Fact table มี
ลักษณะดังนี้  
• มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ บ บ many to one กั บ 
dimension  
• มีrow มากกวา dimension table  
• เก็บขอมูลท่ีเปนตัวเลขท่ีส าคัญ  
• มี multiple foreign keys ท่ี สั ม พั น ธ์ กั บ
dimension table  
• เก็บขอมูลท่ีส าคัญ 

Transformer 
หากต้องการข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบของลูกบาศก์ ต้องน า

แพ็กเกจ มาสร้างโครงสร้างในทรานส์ฟอร์เมอร์ส  
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รูปที5 กระบวนการการท างาน Transformer 

ซ่ึงทรานส์ฟอร์มเมอร์สท าหน้าท่ีก าหนดโครงสร้างของ
ข้อมูลและพร้อมท่ีจะน าไปออกรายงาน  ข้อมูลท่ีได้จะอยู่ใน
รูปแบบของลูกบาศก์ และน าลูกบาศก์ มาสร้างรายงานดัง ท่ี
แสดงในรูปกระบวนการการท างานของเคร่ืองมือ ตัวนี้เป็น
ตัวสร้าง พาวเวอร์คิวบ์ ซ่ึงเมื่อน าไปออกรายงานก็จะรวดเร็ว 
กว่าข้อมูลรูปแบบอ่ืน เพราะจะถูกสร้าง ดัชนี (Index) ในมุม
ต่างๆ ไว้หมดแล้ว 

ส่วนแสดงผล 

เป็นการสร้างรายงาน ส าหรับใ ช้สร้างรายงานระดับ
เช่ียวชาญ  ให้ผู้บริหารท้ังหลายดู ซ่ึงรายงานจะมีใ ห้เลือก
หลายรูปแบบ เช่น1. โปรเฟสช่ันนอล สตูดิโอ ส าหรับใ ช้
สร้างรายงานระดับเช่ียวชาญ ตัวนี้ส าคัญมากและใช้มาก
ท่ีสุด ส าหรับการสร้างรายงาน 2. คิวร่ี สตูดิโอ ส าหรับใ ช้
ออกรายงานประเภทต้องการทันที ซ่ึงจะเห็นข้อมูลบน
หน้าจอเลย เหมาะส าหรับดึงข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์ผู้บริหาร 
ในกรณีท่ีไม่ได้ท ารายงานรองรับไ ว้ดูข้อมูลเป็นลักษณะ 
listing ยังมีข้อจ ากัดในการใช้งานอยู่ 3. อนาไลซิส สตูดิโอ 
ท าหน้าท่ีตามช่ือท่ีใช้นั่นคือใช้ส าหรับการวิเคราะห์คล้ายกับ 
Query Studio แต่จะปรับมุมมองได้ สลับแกนได้ จะเห็น
ข้อมูลทัน ทีเหมือน คิวร่ี สตูดิโอ แต่สามารถดูข้อมูลใน
รูปแบบ Crosstab คือเป็นตารางในแนวต้ัง และแนวนอน 

4. เมตริก สตูดิโอ ส าหรับการท า Balance Scorecard และ 
KPI (Key Performance Indicator) ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญของ
การใช้ประเมินผลตามแต่ผู้บริหารจะก าหนด และผู้ท าได้ใ ช้
โปรเฟสช่ันนอล สตูดิโอ ส าหรับใช้สร้างรายงาน 
 
 
 
 

 

 
รูปที6 หน้าจอโปรแกรม โปรเฟสชั่นนอล สตูดิโอ ส าหรับใช้สร้างรายงาน 

4.การทดสอบระบบ 
ระ บบได้ทดสอบบน  Web - based คอกโนส คอน

เน็กช่ัน (Cognos Connection) เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ท่ีใช้
ในการทดสอบ คือ  IBM Cognos Report Studio 10.2 

 
รูปที7 หน้าจอเข้าสู่เคร่ืองมือ 

 
รูปที8 รายงานทั้งหมด (Portal) 

 
รูปที9 รายงานสรุปข้อมูลปีล่าสุดบนแดชบอร์ด 

 รายงานนี้เป็นรายงานสรปข้อมูลปีล่าสุด ในลักษณะของ
แดชบอร์ด (Dashboard) ซ่ึงประกอบไปด้วยรายงานดังนี้  
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1. รายงานแสดงเป้าหมายและรายได้ในแต่ละเดือนของ
ปีล่าสุด  (Target and Revenue by month in 
last year) ซ่ึงรายงานสามารถแสดงเป้าหมายท่ี
เราต้องการจะจ าหน่าย สินค้าในแต่ละเดือน 
เปรียบเทียบกับรายได้ท่ีจ าหน่ายได้จริง  เรา
สามารถเลือกดูไ ด้ท้ังในแบบกราฟ และ แบบ
ตาราง 

2. รายงานแสดงเป้าหมายและรายได้ของสินค้าแต่ละ
ประเภท (Target and Revenue by Product 
Group) ซ่ึงรายงานสามารถแสดงเป้าหมายท่ีเรา
ต้องการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทในปีล่าสุด 
เปรียบเทียบกับรายได้ท่ีจ าหน่ายได้จริงของสินค้า
แต่ละประเภทในปีล่าสุด ซ่ึงจะแสดงข้อมูลในรูป
ของกราฟแท่งเปรียบเทียบให้ดูตามประเภทของ
สินค้า 

3. รายงานแสดงเป้าหมายและรายได้ของแต่ละปี 
(Target and Revenue by Year) ซ่ึงรายงานจะ
สามารถแสดงเป้าหมายท่ีเราต้องการจะจ าหน่าย
สินค้าในแต่ละปี เปรียบเทียบกับรายได้ท่ีจ าหน่าย
ได้จริงในแต่ละปี ซ่ึงจะแสดงข้อมูลในรูปของกราฟ
เส้น เพ่ือเปรียบเทียบให้ดูซ่ึงแบ่งข้อมูลออกเป็นปี  

ส่ วน ของ โ ทร ศัพท์ มื อ ถื อ ได้ท า กา รท ดลอง บ น 
Application Cognos Mobile  

 

 
รูปที9 รายงานทั้งหมด (บนมือถือ) 

 

 
รูปที10 รายงานแสดงรายได้ของแต่ละช่องทางการจ าหน่ายสินค้าบนมือถือ 

 รายงานนี้จะแสดงรายได้ท้ังหมดจากการจ าหน่าย
สินค้า ซ่ึงแบ่งตามช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และใน
กราฟนั้นจะแบ่งออกเป็นรายได้ของแต่ละเดือนของ
ช่องทาง ท่ีเราเลือกดูข้อมูลนั้นๆ และเราสามารถเลือกดู
ข้อมูลได้ท้ังในรูปแบบของกราฟ และ ตาราง  

5. ผลการศึกษา  

เมื่อจัดเตรียมข้อมูลเสร็จจึงจัดท ารายงานให้กับผู้บริหาร 
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนและตัดสินใจ
ข้อมูลการขาย  และรับรู้สถานการณ์ของบริษัทได้จากข้อมูล
จึงสามารถน าม าประยุกต์ใช้กับการสร้างรายงานเพ่ือ
แก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี้ 

1. รายงานบนแดชบอร์ด (Dashboard) 
2. รายงานแบบแผนท่ีรายงานแสดงรายได้แต่ละปี ท่ี

มีรายได้มากท่ีสุด ตามสินค้าและจังหวัด 
3. รายงานแสดงแนวโน้มของสินค้าแต่ละปี 
4. รายงานแสดงเป้ายอดขายรายได้และรายได้ของ

แต่ละจังหวัดรายงานแบบแผนท่ี 
5. รายงานแสดงรายได้สินค้าแต่ละภาครายงานแบบ

แผนท่ี 
6. รายงานแสดงการเปรียบเทียบรายได้สินค้าเดือน

ล่าสุดกับเดือนท่ีแล้ว ของปีล่าสุดรายงานแบบมือ
ถือ 

7. รายงานแสดงการเปรียบเทียบรายได้ของช่อง
ทางการขายแต่ละจังหวัดรายงานแบบมือถือ 
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สรุป 

งานวิจัยนี้ไ ด้น าเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลและการท า
รายงานให้ผู้บริหาร โดยการน าเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะมา
ช่วยในการวิเคราะห์วัดประสิทธิภาพของสถานการณ์ของ
โดยใช้เคร่ืองมือคอกโนสบิสซิเนสอินเทลลิเจนท์มาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถรับรู้และเข้าใจ
สถานการณ์ของบริษัท ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลาย
มุมมอง ซ่ึงประกอบด้วย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ
วิเคราะห์ยอดขายของบริษัท Office Supplies เป็นการ
น าเอาเทคโนโลยีระบบธุรกิจอัจฉริยะ มาช่วยจัดท ารายงาน
ให้กับผู้บริหาร ในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับมุมมองใน
การวิเคราะห์ การแสดงความสัมพันธ์และท านายผลลัพธ์
ของแนวโน้มท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ได้มีการจัดท าข้อมูล จ านวน 
4 ปีได้แก่ ปี 2555-2558 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในด้านการขาย โดยการออกแบบโครงสร้าง OLAP 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ตามรายงานของขอบเขตของโครงงาน 
ซ่ึง ใ ช้ เค ร่ืองมื อ  Framework Manager ม าจั ดเต รี ยม
โครงสร้างข้อมูล จากนั้นโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าใน
โครงสร้างท่ีก าหนดไว้ แล้วจึงน าเคร่ืองมือค็อกโน้สมาสร้าง
รายงาน เพ่ือจะใช้รายงานนี้เ ป็นแนวทางการสนับสนุนการ
การตัดสินใจ และวางแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท 

เอกสารอ้างอิง 

เอกสารอ้างอิงภาษาไทย 

• [1] รัง สิต ศิริรัง ษี, รศ. การวิเคาะห์และออกแบบ
ระบบเชิ งวัต ถุด้ วยยู เอ็ม แอล . เทคโน โล ยี
สารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 
2547. 

เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ 

• [2] Business Applications Co., Ltd. BAC. 
(2556). IBM Cognos 10 BI Reporting 

Professional. 1 nd ed. Thailand: Business 
Applications Co., Ltd.Business Applications 
Co., Ltd. BAC. (2556).  

•  [3] IBM Cognos 10 BI Intensive Modeling. 
1 nd ed. Thailand: Business Applications 
Co., Ltd.Business Applications Co., Ltd. 
BAC. (2552).  

• [4] IBM Cognos BI Framework Manager 

Models.2 nd ed. Thailand: Business 
Applications Co., Ltd. 

เอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์ 
• [5] ป ลูก ปัญ ญ า  พัฒนาสม อง . 2011. “Data 

Warehouse” [ระ บบออนไลน์ ] . แห ล่ง ท่ี ม า
http://pookpanyaa.blogspot.com/2011/06
/data-warehouse.html (วันท่ีสืบค้น1 ตุลาคม  
2558) 

• [6 ] วิท ยา  พ ร พั ช ร พ ง ศ์ . 2553. “Business 

Intelligence คื ออะไ ร”  [ระ บ บออน ไลน์ ]. 
แหล่งท่ีมาhttp://www.sundae.co.th/article/ 
?cmd=article&id=49 (วันท่ีสืบค้น 22 สิงหาคม 
2558) 

• [7 ] Blogger Begin. 2551. “ม า รู้ จั ก กั บ  BI: 

Business Intelligence” [ระ บ บออน ไลน์ ]. 
แหล่งท่ีมา http://biqlikview.blogspot.com 
/2008/08/blog-bi-bi-bi-business-
intelligence-bi.html(วันท่ีสืบค้น 22 สิงหาคม  
2558) 

• [8 ] Sassy Siriwan. 2011. “ค ลั ง ข้ อ มู ล แ ล ะ
ฐานข้ อมูล ” [ระ บบออน ไลน์ ] . แห ล่ ง ท่ี ม า
http://skasaoutong.blogspot.com/2008/07
/3_08.html(วันท่ีสืบค้น 16 กันยายน  2558) 

150



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหึมาด้วยโปรแกรมอาร์ 
Big Data Analytics with R Program 

 
ศรีสุดา สุมาลี ศศิธร พลธรรม และอภิสิทธิ์ สิงห์เดช 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

srisuda-1236@hotmail.com,  JSgot571@mail.com, Nongbom112233@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบัน การอาศัยอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารไม่ใช่

เรื่องง่าย เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ มีรูปแบบที่มี
โครงสร้างที่หลากหลาย และมีความเฉพาะเจาะจง เช่น 
ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง และข้อมูลกึ่ง
โครงสร้าง นอกจากนี้ ข้อมูลยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จนท าให้มีข้อมูลปริมาณมหาศาลเกินกว่าขีด
ความสามารถของฐานข้อมูลปกติที่จะจัดเก็บ ประมวลผล 
และเรียกขึ้นมาใช้งานได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียกว่าข้อมูล
มหึมา (Big Data) บทความวิจัยนี้จะกล่าวถึง การสรุป
ภาพรวมของข้อมูลขนาดใหญ่ที่น าเสนอออกมาเป็นตัวเลข
จ านวนหนึ่ง โดยใช้วิธีการอย่างการนับความถี่ หาอารมณ์
ความรู้สึกของข้อความ เพื่อดูการกระจายตัวของข้อมูลที่พบ 
โดยใช้โปรแกรม R มาวิเคราะห์ โดยน าตัวอย่างข้อมูลจาก 
Twitter มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อความ เมื่อน าข้อมูลที่ผ่าน
การวิเคราะห์และประมวลผลแล้ว จะสามารถดึงลักษณะที่
ซ่อนอยู่ออกมาได้ นั่นคือ คุณค่าหรือประโยชน์ของข้อมูลที่
ขุดค้นได้จากเหมืองข้อความ ซึ่งเมื่อน ามาท าการประมวลผล
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องจะได้ผลอย่างรวดเร็ว จะท าให้องค์กรที่
เป็นเจ้าของได้รับประโยชน์จากแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบนี้ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 

 

ABSTRACT 
    Living in a world of information is not easy. 
Because the data storage requirements. There are 
a variety of structural forms and data, semi-
structured data also have increased rapid rates. 
Such structured data Unstructured Data and 
semi- structured data also have increased sharply 

as a result of data beyond normal database 
capabilities to store, process and retrieve for use. 
This information is called "Big Data". This paper 
discusses a brief overview of the data set out a 
number of one . By means of a frequency count, 
text sentiment analysis. To show the distribution 
of the data . Analyze these data by R. The text 
from tweet on the Twitter part used to analyzed. 
When the  information to be processed . Then 
you can pull out a hidden manner and meaning, 
that is . The value or usefulness of the data set. If 
these data have been processed quickly . Will 
benefit the organization that owns this quickly . 
 
ค ำส ำคัญ : ข้อมูลมหึมา การขุดค้นเหมืองข้อความ สังคม
ออนไลน์ โปรแกรมอาร์ 
Keywords: Big Data; Text Mining; Social online; R 
Program. 
 
1. บทน า 

Big Data คือ ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาล เกิน
กว่าขีดความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูล 
ธรรมดาที่จะรองรับได้ ปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆ จะ
มี อัตราการเพิ่มข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากและจะมีรูปแบบที่
ไม่มี โครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง ซึ่งไม่สามารถอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลที่จะจัดเก็บข้อมูลได้ กระแสบิ๊กดาต้าถือเป็น
แนวโน้มที่จะมีความส าคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ข้อมูลในปี 2011 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 47 เท่า และมี
ข้อมูลเกิดขึ้น 1.8 หมื่นล้านกิกะไบต์ (GB) พร้อม กับ
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คาดการณ์ว่า ในปี 2016 จะต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 850 [1] – [3] ซึ่งท าให้ปริมาณข้อมูลมหาศาลจะอยู่
ในระดับ เทอราไบต์ (TB) และอาจเพิ่มสูงขึ้นไปอีก การ
เข้าถึงข้อมูลจะต้องใช้เวลานานและข้อมูลบางส่วนไม่ได้มี
การจัดระเบียบ จึงจ าเป็นต้องจัดระเบียบการเก็บข้อมูล ใน
บางองค์กรมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพื่อ
สร้างโอกาสในการท าธุรกิจ ขณะเดียวกันจะต้องมีการ
จัดการกับบิ๊กดาต้า [4] – [7] 

R เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการ
ใช้ค านวณทางสถิติ เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ไม่ว่าจะใช้บน Windows, Mac OS, 
หรือ Linux  R เป็นที่นิยมใช้กันในวงวิชาการเพื่อค านวณ
ด้านสถิติ เพราะมี built-in function ที่เกี่ยวข้องกับการ
ค านวณทางสถิติมาก และมีความสามารถแสดงผลทางด้าน
กราฟฟิก แม้โปรแกรม R ดูเหมือนไม่มี interface ให้ใช้
ง่ายๆ แบบ SPSS ต้องสั่งงานผ่าน command line แต่หาก
ได้รู้จักและคุ้นเคยกับ R แล้ว จะเห็นว่า R มีประสิทธิภาพ
และท างานได้เร็วกว่า และท าได้มากกว่าการค านวณสถิติ 
และที่ส าคัญเป็นโปรแกรมฟรี  จึงเป็นที่นิยมใช้ของ
นักวิชาการจ านวนมาก นอกจากนี้ ในงานทางด้าน data 
sciences ซึ่งเป็นที่สนใจอย่างมากในปัจจุบัน R ยังเป็น
ภาษาที่นิยมใช้กันในงานด้านนี้พอๆกับภาษา Python 
เพราะ R มีฟังก์ช่ันทางสถิติที่ใช้ช่วยในการประมวลผลข้อมูล
ขนาดมหึมา (big data) ได้โดยง่าย [2] 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้
เลือกน าซอฟต์แวร์ที่มีช่ือว่าโปรแกรม R มาใช้ในการ
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)นี้ โดยน า
ข้อมูลมาจาก Social Network ที่มีช่ือว่า Twitter มา
วิเคราะห์ Big Data เพื่อให้ทราบพฤติกรรมและความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค  โดยใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ ย่อมท าให้เราสามารถชิงความได้เปรียบในการ
แข่งขันได้ดียิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลขนาดมหึมา (Big Data) 
2. เพื่อศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรม R 
3. เพื่อได้ประโยชน์จาก Big Data โดยน าโปรแกรม R 

มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาข้อเปรียบเทียบของ
ข้อมูล 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

รูปท่ี 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เทรนด์ของ Big Data ในป ี2015 สิ่งที่จะเป็น Next Big 

Things ในวงการ Big Data จะมี 3 ส่วน ได้แก ่ 
1. Large Dataset ข้อมูลขนาดใหญท่ี่เกิน

ความสามารถของ Server ธรรมดาๆ จะรองรับได ้ 
2. Scale out infrastructure ความสามารถของ 

Infrastructure  
3. Intelligent software โซลูช่ันท่ีจะน ามาวิเคราะห์

ข้อมูลถือเป็นส่วนท่ีส าคัญทีสุ่ดสาหรับ Big Data ในอนาคต 
[9] 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  มี
ความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ อาชีพระดับการศึกษา และ
รายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็น
ว่า ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม คือ
เครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า “สังคม
ออนไลน์” (Online Community) หรือ “สังคมเสมือน” 
(Virtual Community) หรือ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” 
(Social Network) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เป็นพื้นที่
สาธารณะที่สมาชิก ซึ่งก็คือคนทุกเพศทุกวัย ทุกเช้ือชาติและ
ศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่ม
สังคมย่อยจากทั่วโลก เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่าเนื้อหา
เรื่องราวประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่
สมาชิกเขียนและท าขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้ว
น ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์
หลากหลายประเภท[10]  

แนวคิดพื้นฐานของ McLuhan ต่อเทคโนโลยีสื่อสารที่
เข้ามาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของมนุษย์ คือ สื่อทุกชนิด 
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สามารถขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของมนุษย์ ได้ 
โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้คนจ านวนมากสามารถ
จะรู้ เรื่องที่ไหนก็ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่นเดียวกับ
แนวคิดของ Altheide&Snow ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและรูปแบบของการสื่อสารที่สามารถแยกย่อยได้
ในหลายมิติ [11] ได้แก่ 

1. สื่อแต่ละชนิดนั้นสร้างประสบการณ์แบบใดให้แก่
ผู้รับสาร 

2. รูปแบบของเนื้อหาท่ีมีความหลากหลาย เป็นการ
เปิดโอกาสให้ให้ผู้รบัสารสามารถตคีวามไดห้ลากหลาย
เช่นกัน 

3. รูปแบบของการใช้รหัส โดยการวิเคราะห์ว่าสาร
นั้นมีการใส่รหัสมากหรือน้อยเพียงใด 

4. รูปแบบของใช้สื่อเองก็มีความส าคัญต่อการสร้าง
ประสบการณ์ของมนุษย์ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร จะ
เป็นแบบการสื่อสารทางเดียว หรือการสื่อสารแบบสองทาง 
ที่สามารถโต้ตอบกันได้ โดยสื่อใหม่จะมีลักษณะที่มีการ
ผลัดเปลี่ยนบทบาทการเป็นผูร้ับสารและผู้สง่สาร ซึ่งสามารถ
ควบคุมการสื่อสารได้เท่าเทียมกัน 

ภาษา R script เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เป็น
ที่นิยมในการใช้ค านวณทางสถิติ เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้
ฟรีบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ  ไม่ว่าจะใช้บน 
Windows, Mac OS, หรือ Linux ภาษาR พัฒนามาจาก
ภาษา S ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงานสถิติและต่อมา
กลายเป็น S+ แต่ซอฟต์แวร์นี้มีราคาสูงเกินที่จะซื้อมาใช้ได้
ในสถาบันการศึกษา ภายหลังนักสถิติสองคนคือ Ross 
Ihaka and RobertGentleman จึงได้ช่วยกันเขียน
ซอฟต์แวร์ตามแบบ S+ แต่ดึงมาบางส่วนเพื่อให้เพียงพอ
ส าหรับการสอนสถิติและตั้งช่ือว่า R มีนัยยะว่ามาก่อน S 
โปรแกรม R มีการเผยแพร่แบบ General Public License
ในปี 1995 โปรแกรม R จึงเป็น open source ที่พัฒนามา
จากS+ (ด ูCrawley 2005) R เป็นที่นิยมใช้กันในวงวิชาการ
เพื่อค านวณด้านสถิติ เพราะมี built-in function ที่
เกี่ยวข้องกับการค านวณทางสถิติมาก และมีความสามารถ
แสดงผลทางด้านกราฟฟิก แม้โปรแกรม R ดูเหมือนไม่มี 
interface ให้ใช้ง่ายๆ แบบ SPSS ต้องสั่งงานผ่าน 
command line แต่หากได้รู้จักและคุ้นเคยกับ R แล้ว จะ
เห็นว่า R มีประสิทธิภาพและท างานได้เร็วกว่า และท าได้
มากกว่าการค านวณสถิติ และที่ส าคัญเป็นโปรแกรมฟรี จึง

เป็นที่นิยมใช้ของนักวิชาการจ านวนมาก นอกจากนี้ ในงาน
ทางด้าน data sciences ซึ่งเป็นท่ีสนใจอย่างมากในปัจจุบัน 
R ยังเป็นภาษาที่นิยมใช้กันในงานด้านนี้พอๆกับภาษา 
Python เพราะ R มีฟังก์ช่ันทางสถิติที่ใช้ช่วยในการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดมหึมา (big data) ได้โดยง่าย[8]  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและทดสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนสามารถสรุปเป็นข้ันตอนในการ
ขุดค้นเหมืองข้อความด้วยโปรแกรม R ดังต่อไปนี้ 

1.  ลงทะเบียนเพื่อให้ได้ account ของ Twitter ไปที่ 
https://twitter.com/ 

 
 

รูปที ่2. การลงทะเบียน Twitter 
 

2. การขอรหัส Token key จาก Twitter 

 

     
 

 รูปที ่3. สร้าง twitter application 

3. การดึงข้อมูลจาก Twitter มาประมวลผลด้วย
โปรแกรม R  

 
รูปที่ 4. การดึงข้อความจาก Twitter ด้วยโปรแกรม  
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       ในการดึงข้อความจากการทวิตของผู้ใช้ทวิตเตอร์มาท า
การวิเคราะห์นั้นมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที1่ โหลดแพคเกจที่จ าเปน็ 
 

 
 

รูปที่ 5. ค าสั่งของการโหลดแพคเกจที่จ าเป็น 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดค่าการเช่ือมตอ่กับ Twitter API ซึ่งเป็น
ค่า token key ที่ได้จากการร้องขอจาก twitter   
 

 

 
รูปที่ 6. ค าสั่งก าหนดค่าการเช่ือมต่อกับ Twitter API 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการค้นหาค าที่ต้องการจาก Twitter 

 

 
 

รูปที่ 7. ค าสั่งส าหรับการค้นหาค าทีต้่องการจาก Twitter 

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมความพร้อมขอ้ความส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อความ 

 

 
 

รูปที่ 8. ค าสั่งเตรียมความพร้อมข้อความส าหรับการวิเคราะห์ 

         ข้อความ 
 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อความ 
 

 
 

รูปที่ 9. ค าสั่งด าเนินการวิเคราะห์ขอ้ความ 

 
ขั้นตอนที่ 6  คัดกรองข้อมูลกับผลลัพธ์ที่ได้และแสดง
ค่าสถิติที่ประมวลผลได ้

 

 
 

รูปที่ 10. ค าสั่งคัดกรองข้อมูล 
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4.  แสดงข้อมูลที่ประมวลผลได้ ออกมาในรูปแบบ

กราฟ (Bar Graph) และข้อความแบบก้อนเมฆ 
(Wordcloud) 

 

 
 

รูปที่ 11. แสดงข้อความในรูปแบบกราฟและข้อความ 
 

5.  ผู้ประกอบการต่างๆน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ติดตามการตอบสนองและ ความรู้สึกของลูกค้าเพื่อ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป 

 
 

รูปที่ 12. ผู้ประกอบการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์  

(ที่มา : http://www.eng.chula.ac.th/node/2527) 

 

6. เครื่องมือการวิจัย 
ในการท าการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย 
คือ 

1. โปรแกรม R เพื่อใช้ในการดึงและวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

2. เหมืองข้อความ social network  จาก Twitter 
7. ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.  สังคมออนไลน์ หรือ Social Network 
2.  ข้อความที่มีการทวิตจากทวิตเตอร์เท่านั้น 
3.  สินค้าท่ีถูกทวิตข้อความ กรณีศึกษานี้ใช้ iPhone 

 

8. ผลการวิจัย 
ในสังคมปัจจุบันเป็น ยุค Web2.0 ที่ส่วนใหญ่ผู้ใช้

คอมพิวเตอร์จะใช้เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการใช้
เทคโนโลยีบนเว็บไซต์ ผนวกกับการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นข้อมูล
ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ “User Generated Content” ซึ่ง
เต็มไปด้วย การแสดงความคิดเห็น การตั้งกระทู้บนโลก
ออนไลน์ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก ทั้งเนื้อหา รูปภาพ มัลติมีเดีย 
และความคิดเห็น  ข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อ
การตลาดบนโลกออนไลน์ การขุดค้นเหมืองข้อความ (Text  
Mining) จึงเป็นการประยุกต์ใช้ Data Mining มาช่วยชุดค้น
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร 
ตัวอย่างของงานวิจัยนี้ได้น าภาษา R script มาใช้เป็น
เครื่องมือวิเคราะห์ตรวจวัดระดับอารมณ์ความรู้สึก การ
กล่าวถึงตัวสินค้าของผู้ที่ใช้ สมาร์ทโฟนยี่ห้อ iPhone โดย
ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลจากข้อความใน Big Data 
จาก Twitter ที่เกี่ยวข้องกับค าว่า iPhone ออกมาแสดงผล
ในรูปแบบของกราฟ และข้อความแบบก้อนเมฆ (Word 
cloud) ดังรูปที่ 13-15 

 
รูปที่ 13. กราฟแสดงทัศนคติของผู้ทวิตข้อความเก่ียวกับ  

             iPhone 
 

จากกราฟรูปที่ 13 จะเห็นว่าทัศนคติของผู้ทวิตข้อความ
เกี่ยวกับ iPhone อยู่ในทางบวกสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าของ
ผู้ทวิตข้อความเกี่ยวกับ iPhone มีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
ของบริษัท Apple  
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รูปที่ 14. กราฟแสดงความรู้สึกของผู้ทวิตข้อความต่อ  
         iPhone 

จากรูปที่ 14 เป็นกราฟแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่
ทวิตข้อความต่อ iPhone ที่ประมวลผลอารมณ์ความรู้สึก
ทั้งหมด ได้จาก Social Network ที่มีช่ือว่า Twitter มาก
ที่สุดคือ ความรู้สึก สนุกสนาน(joy), โศกเศร้า(sadness) 
โกรธ(anger) กลัว(fear)  แปลกใจ(surprise)  และ รังเกียจ
(disgust) ตามล าดับ  

 

 
 

รูปที่ 15. แสดงข้อความที่ทวิตออกมาเก่ียวกับ  

จากรูปที่ 15 เป็นการประมวลค าต่างๆ ออกมาแสดงใน
รูปแบบข้อความก้อนเมฆ (Word Cloud) เป็นตัวหนังสือ 
หรือ Text  Mining ออกมาเป็นค าต่างๆ ของผู้ที่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์ iPhone ผ่านการทวิตข้อความทาง twitter ค าที่
ประมวลผลออกมาได้จ านวนความถี่มากที่สุดก็จะมีขนาด
อักษรตัวใหญ่ที่สุด ค าที่มีความถี่น้อยลงมา การกล่าวถึง 
และขนาดค าของก้อนเมฆก็จะมีขนาดเล็กลงไปตามล าดับ 

 

9. อภิปรำยผลกำรวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้น า โปรแกรม R มาใช้ในการประมวล

ข้อมูลขนาดมหึมา (Big Data) นี้ โดยน าข้อมูลประเภท
เหมืองข้อความจาก Social Network โดยท าการเรียกดึง
ข้อมูลจาก Twitter มาท าการสกัด คัดแยก วิเคราะห์ ด้วย
วิธีการขุดค้นจากเหมืองข้อความ Big Data โดยท าการ
วิ เคราะห์ทัศนคติ  ความคิดเห็น จากกลุ่ มค าที่ แสดง
ความรู้สึก สนุกสนาน (joy) โศกเศร้า (sadness) โกรธ 
(anger) กลัว (fear)  แปลกใจ (surprise)  และ รังเกียจ
(disgust) เพื่อคัดแยกความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบ ท าให้
เกิดประโยชน์ทั้งผู้ท าวิจัยและผู้ประกอบการดังนี้ 

1. ท าให้รู้จักข้อมูลขนาดมหึมาหรือท่ีเรียกว่า Big Data 
2. เข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม R กับการ

ขุดค้นเหมืองข้อความ 
3. ได้ประโยชน์จาก Big Data โดยน าโปรแกรม R มา

ประมวลผลเพื่อหาข้อเปรียบเทียบของข้อมูล 
ดังนั้น การวิ เคราะห์ เหมืองข้อความหรือ Text  

Mining นี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานเพื่อช่วยให้ธุรกิจ
หรือองค์กรรับรู้  กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ  และ
ตรวจสอบทัศนคติ ความพึงพอใจ ส ารวจตลาด และติดตาม
ทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ
บริการต่างๆ ของตนได้ รวมถึงของคู่แข่ง เพื่อให้เข้าใจถึง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และน ามา
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอโปรแกรมระบบการจัดการคลินิกทัน

ตกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกับการให้บริการทางด้านทันตก
รรมของทันแพทย์ ซึ่งจะท าให้กระบวนการท างานตั้งแต่
เริ่มต้นของการจัดเก็บระเบียนผู้ป่วย ข้อมูลทันตแพทย์ 
ข้อมูลการวางแผนการรักษา ข้อมูลการวินิจฉัยโรคทางช่อง
ปากและฟันทางทันตกรรม รวมทั้งความสามารถในการ
ค้นหาที่รวดเร็ว และการออกรายงาน ส่งผลให้สามารถ
ติดตามประวัติการให้บริการการรักษาที่ต่อเนื่องและอ านวย
ความสะดวกรวดเร็วของขั้นตอนการท างานในคลินิกยิ่งขึ้น 
ด้วย เหตุนี้ จึ ง ได้มีการพัฒนาโปรแกรมบริหารร ะบบ
สารสนเทศคลินิกทันตกรรมขึ้นมาโดยเปลี่ยนจากการจัดเก็บ
ข้อมูล ในรูปแบบเอกสารเป็นการจัดการด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 
ค าส าคัญ: ระบบนัดหมาย , โครงงานปัญหาพิเศษ , จัดคิว
อัตโนมัติ 

Abstract 
 This article proposed Dentistry Clinic 

Management System. Nowadays modern 
technology has totally changed our approach to 
diagnose for dentistry. The procedures consist of 
patient records registration, dentist information 
management, planning oral examination, dental 
diagnosis recording, including quickly search 
technique, and generating printed reports. 
Increasing speed of document archiving system 
for reduce time of dentist whom are waiting for 

diagnosis files. So this article is a program 
development of document archiving dentistry 
clinic management system. 
 
Keyword: Appointment, Special Problem , 

Queuing automatically 
 
1. บทน า 

คลินิกรักษาทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน ในแต่ละ
วันจะมีคนไข้มาท าการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ ท าให้พ้ืนที่การเก็บเอกสารข้อมูลของคนไข้มีเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันการ จัดการคลินิกทันตกรรม
นั้น จะมีการจัดการเอกสารต่างๆเป็นแบบ manual ใน
กระบวนการท าบัตร การบันทึกประวัติ การนัดหมาย และ
ข้อมูลการรักษา จะเก็บลงในแฟ้มเอกสารจริง ซึ่งท าให้เกิด
ความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลของคนไข้ ท าให้การท างาน
ขาดประสิทธิภาพ และยังต้องใช้พื้นที่ ในการจัดเก็บเอกสาร
เป็นจ านวนมาก ท าให้เอกสารอาจเกิดเกิดช ารุด หรือสูญ
หายของข้อมูลได้ อีกทั้งการจัดการคลินิกทันตกรรมใน
ปัจจุบัน คนไข้ยังไม่สามารถดูตารางการท างานของทันต
แพทย์และท าการจองคิวเข้าพบทันตแพทย์ได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งเป็นการไม่อ านวยความสะดวกให้แก่
คนไข้ และอีกปัญหาหนึ่งคือยังมีการจัดการคิวการพบทันต
แพทย์ที่ไม่เป็นระบบ เช่น การจัดคิวให้กับคนไข้ที่ไม่ได้นัด
ล่วงหน้า ไปกระทบกับคิวของคนไข้ที่นัดไว้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้
คนไข้ต้องรอนาน เกิดความไม่พึงพอใจข้ึน 

จากปัญหาที่พบดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่น าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ ในการบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม 
เพื่อรองรับการท างานผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถท างานกับ
ระบบการจัดการคลินิกได้จริง ผู้พัฒนาระบบจึงได้จัดท า
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ระบบการจัดการคลินิกทันตกรรม (Dental Clinic 

Management) ขึ้นมา  เพื่อแก้ปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
และเป็นการฝึกฝนการพัฒนาการเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบระบบ ตลอดจนสามารถน าไปพัฒนา และ
ประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต 

 

2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    ทฤษฎีที่น ามาใช้ประกอบโครงงานปัญหาพิเศษระบบการ
จัดการคลินิกทันตกรรม (Dental Clinic Management 

System) มีทฤษฎีที่ใช้ดังต่อไปนี้ 
2.1 ทฤษฎีฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์  (Relational 
Database) 
  โครงสร้างฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ข้อมูลจะถูกเก็บใน
รูปแบบของตาราง (Table) ซึ่งภายในตารางก็จะแบ่ง
ออกเป็นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) แต่ละตาราง
จะมีจ านวนแถวได้หลายแถว และมีจ านวนคอลัมน์ได้หลาย
คอลัมน์ แถวแต่ละแถวจะสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า 
ระเบียน หรือ เรคคอร์ด คอลัมน์แต่ละคอลัมน์เรียกได้อีก
อย่างว่า เขตข้อมูล หรือฟิลด์   นอกจากนี้ตารางแต่ละ
ตารางยังสามารถเรียกได้อีกอย่างว่ารีเลชัน (Relation) แถว
แต่ละแถวภายในตารางยังอาจเรียกว่า ทัพเพิล (Tuple) 

และคอลัมน์แต่ละคอลัมน์อาจถูกเรียกว่า แอททริบิวท์ 
(Attribute) 
 

2 . 2  ทฤษ ฎี ร ะบบจั ด ก า รฐ าน ข้ อ มู ล  ( Database 
Management System หรือ DBMS)  
     DBMS เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่
จะติดต่อระหว่างผู้ใช้ กับโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ฐานข้อมูล  เพื่อท าหน้าที่ในการจัดการควบคุมดูแลในด้าน
การสร้าง    การเรียกใช้ ความถูกต้อง ความซับซ้อน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆภายในฐานข้อมูล โดยตัว 
DBMS นั้นจะท าหน้าที่ เหมือนเป็นตั วแทนของ
โปรแกรมเมอร์ในการท าการติดต่อกับฐานข้อมูล ท าให้ผู้ใช้
ไม่จ้าเป็นท่ีจะต้องทราบเกี่ยวกับรายละเอียดภายในหรือการ
จัดเก็บข้อมูลในระดับกายภาพ (เก็บจริง) ของโครงสร้าง
ฐานข้อมูลในระดับที่ลึกเหมือนโปรแกรมเมอร์ ก็สามารถที่
จะท าการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้  
 

 
 

2.3 ทฤษฎี Visual Basic .NET  
      Visual Basic .NET คือ ภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่ง 
ที่มีบริษัท Microsoft ได้สร้างขึ้นใช้งานส าหรับเขียน
โปรแกรมภายใต้ .NET Framework Visual Basic .NET 

จัดว่าเป็นภาษา ระดับ Basic ซึ่งเริ่มแรกการเขียนโปรแกรม
บน ระบบปฎิบัติการ 

MS-DOS และต่อมาได้พัฒนาเป็น Visual Basic ส าหรับ
เขียนโปรแกรมที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบการฟิก (Graphic 

User Interface - GUI)  

 

2.4 ทฤษฎีการจัดคิวอัตโนมัติ 
     ในระบบแถวคอยโดยทั่วไปนั้นมีลักษณะหรือโครงสร้าง
ของระบบที่ส าคัญ โดยการใช้ตัวแปรประเภท Datetime  
แล้วใช้ loop เพิ่ม Datetime ทีละ 30 นาที ตั้งแต่ร้านเปิด 
จนถึงร้านปิด เมื่อถึงเวลาร้านปิดก็จะวนออกจาก loop 

เพื่อที่จะสามารถควบคุมการจองคิวหรือเลื่อนคิวของลูกค้า
ได้ จาก Datetime แต่ละช่วง ในกรณีที่ทันตแพทย์มีการ
ยกเลิกนัด หรือเลื่อนนัด ระบบก็จะสามารถจัดการได้อย่าง
อัติโนมัติ 
 
2.5 เอสเอ็มเอสหรือบริการข้อความสั้น (SMS: Short 
Message Service)  
     การท างานของระบบรับส่งข้อความ SMS ความส าคัญ
อยู่ที่ศูนย์ให้บริการ SMS หรือ SMS Center ซึ่งจะเป็น
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อความที่ส่งมาจากหลายๆทาง เช่น 
จากโทรศัพท์มือถือ จากเว็บไซต์หรือจากผู้ให้บริการ SMS 

ต่างๆ  เก็บไว้เพื่อส่งต่อไป ให้กับผู้รับ ซึ่งจะท าการตรวจสอบ
ว่า ผู้รับอยู่ในพื้นที่ใด หลังจากนั้นก็จะติดต่อไปยังมือถือของ
ผู้รับ เพื่อส่ง SMS ที่อยู่ในคิวที่จัดล าดับไว้ และเมื่อผู้รับ
ปลายทางได้รับข้อความแล้ว ก็จะลบข้อความที่เก็บไวใน
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ทิ้งไป 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบไปด้วย 
 1. การสร้าง Web application ส าหรับผู้ใช้งานในการจัดการ
ข้อมูลร้านคลินิกทันตกรรม เพื่อให้ลูกค้ามาท าการจองคิวใช้
บริการคลินิกทันตกรรม 
 2.ออกแบบฐานข้อมูลและการท างานในระบบ โดยแสดง
แผนภาพต่างๆที่มีการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง เช่น  Work 

Flow, Use case Diagram, Use case Description, 
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Context Diagram, Data Flow Diagram Level 1 และ 

Data Flow Diagram Level 2 เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 แผนภาพ Use case diagram ภาพรวมระบบ 
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ภาพที่ 2 แสดง ER-Diagram 

3.2 การพัฒนาระบบ 
 การวางผังระบบการใช้งานระบบการจัดการคลนิิกทันตก
รรม(Dental Clinic Management System) การท างาน
ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 
ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ดูแลระบบ และลูกค้า  ซึ่ง
การท างานของแต่ละประเภทนั้นสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
การเข้าใช้งานระบบ สามารถเรียกดูแก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันได้ แต่สาหรับในส่วนอื่นๆจะแตกต่างกันไป ดังนี้ คือ    
     ส่วนของผู้ดูแลระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเอง 
สามารถ เพิ่ม แก้ไข ค้นหา ข้อมูลผู้ใช้ระบบ , ตารางการ
ท างานของทันตแพทย์ , ตารางการนัดหมายของคนไข้ , 
ข้อมูลการรักษา และสามรถ ยืนยัน เลื่อนนัด ยกเลิก การนัด
หมายและดูรายงานต่างๆได้ 
     ส่วนของทันตแพทย์ จะสามารถท าการ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง สามารถดูตารางเวลาการท างาน
ของตนเองในแต่ละวัน ดูการนัดหมายของตนเอง และ
สามารถ เพิ่ม แก้ไข ค้นหา ข้อมูลประวัติการรักษาได้ 
     ส่วนของผู้ช่วยทันตแพทย์ จะสามารถท าการ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง, ข้อมูลลูกค้า, ตารางการ
ท างานของทันตแพทย์, ตารางการนัดหมายของคนไข้ 
สามารถจัดล าดับผู้ป่วยเข้าพบทันตแพทย์ (คิว) สามารถดู
รายงานการนัดหมายในแต่ละวัน และออกใบเสร็จค่ารักษา
ได้ 
     และสุดท้ายในส่วนของลูกค้า จะสามารถท าการแก้ไข 
ข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ สามารถจองคิวการนัดพบทันต
แพทย์ด้วยตนเอง สามารถยืนยัน เลื่อนนัด และยกเลิก การ
นัดหมายด้วยตนเองได้ภายในวันท่ีก าหนด และดูประวัติการ
รักษาของตนเองได้ 
 

3.3 การทดสอบระบบ 
     การทดสอบในส่วนของโปรแกรมนั้นได้มีการแบ่งส่วนใน
การทดสอบออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ, การใช้
งานของผู้ดูแลระบบ, การใช้งานของทันตแพทย์, การใช้งาน
ของผู้ช่วยทันตแพทย์ และการใช้งานของลูกค้า 
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ภาพที่ 3 หน้าจอท่ีผู้ใช้งานท าการเข้าสู่ระบบ โดยต้องกรอก
ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน มีการแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อ ช่ือ
ผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 
 

 

 
 
ภาพที่ 4 หน้าจอเมื่อผู้ดูแลระบบท าการเพิ่มผู้ใช้ จะแสดง
ข้อความว่า “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ” เมื่อข้อมูลไม่ครบ 

 

 

 
 
ภาพที่ 5 หน้าจอที่ทันตแพทย์ค้นหาตารางนัดหมายกรณีไม่
พบข้อมูล เมื่อค้นหาแล้วไม่พบข้อมูล จะมีข้อความแสดง
เตือนว่า “ไม่พบการนัดหมาย” 

 

 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มตารางการท างาน
ทันตแพทย์ โดยเลือกวันท่ีจากปฏิทิน แล้วใส่เวลาเริ่มต้นและ
เวลาที่สิ้นสุดเป็นเวลาเดียวกัน จะมีการแจ้งเตือนเวลาการ
ท างานผิดพลาด 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอลูกค้าท าการนัดหมาย กรณีเลือกข้อมูลไม่
ครบ แล้วกดปุ่ม “นัดหมาย” จะมีข้อความแสดงเตือนว่า  
“กรุณาเลือกข้อมูลให้ครบ” 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอเมื่อต้องการออกจากระบบ 
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4. ผลการด าเนินงานของระบบ 
  4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
 Web Application มีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกค้า 
โดยแต่ละกลุ่มก็จะสามารถท าการใช้ระบบได้แตกต่างกันไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงการท างานของระบบโดยภาพรวม 

 
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอจัดการผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ 
 

 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าบันทึกการตรวจของทันตแพทย์ 
 

 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าจอการจดัคิวลูกคา้ของผู้ช่วยทันตแพทย์ 
 

 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอการนัดหมายของลูกค้า 
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  4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งทั้งแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

และซอฟต์แวร์ (Software) ในการทดสอบและพัฒนาระบบ มี
ดังนี้ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบ 

 

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ระบบการจัดการคลินิกทันตกรรม (Dental Clinic 

Management System) เป็นเว็ปแอพพลิเคชั่น ที่พัฒนาขึ้น
มาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในช่วยในการจัดการคลินิกทันตก
รรมให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพในการค้นหาประวัติของผู้ป่วย และดู
ประวัติการรักษา ช่วยอ านวยความสะดวกในการจองคิวการ
เข้าพบทันตแพทย์ด้วยตนเองให้แก่ผู้ป่วย และช่วยจัดระบบ
ตารางการรักษา ตามช่วงเวลาของทันตแพทย์รวมไปถึงการ
นัดพบทันตแพทย์ สามารถจัดเก็บข้อมูลของคนไข้ทั้งราย
ใหม่และรายเก่า รวมไปถึงการเก็บข้อมูลทันตแพทย์และ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน เพิ่ ม
ความสะดวก สบายในการท างานให้แก่ผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้
พัฒนาการในการเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ และ
สามารถน าไปพัฒนา และประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต 

 

  5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบการ
จัดการคลินิกทันตกรรม (Dental Clinic Management 

System) มีดังต่อไปนี ้
    1. ระบบการจัดการคลินิกทันตกรรม (Dental Clinic 

Management System) ยังมีออกรายงานได้น้อยรูปแบบ 
ดังนั้นผู้พัฒนาต่อควรเพิ่มรูปแบบการออกรายงานให้

หลากหลายขึ้น เช่นแบบกราฟตามช่วงเวลา เพื่อง่ายต่อการ
จัดตารางการท างานของทันตแพทย์ต่อไป เป็นต้น 

    2. ระบบการจัดการคลินิกทันตกรรม (Dental Clinic 

Management System) ยังมีรูปแบบเว็บไซต์ที่ไม่สวยงาม
เท่าที่ควร ดังนั้นผู้ที่น าระบบไปพัฒนาต่อควรเพิ่มการตกแต่ง
ให้สวยงามและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
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แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถด ถอย โ ล จิ ส ติ ก  ( Logistic 

Regression Analysis) ผลวิจัยที่ได้คือ ปัจจัยด้านบุคลากรที่
ดูแลหอพัก ปัจจัยด้านครอบครัวและบุคคลอ้างอิง ปัจจัย
ด้านช้ันปีการศึกษา รายได้ และพาหนะ มีผลต่อการเลือกใช้
บริการหอพักเอกชน เอกชน แสดงให้เห็นว่า ทางด้านปัจจัย
การตลาด หอพัก เอกชนควรให้ความส าคัญ กับด้าน
บุคคลากรที่ดูแลหอพักมากที่สุด นอกจากนี้ปัจจัยด้าน
ครอบครัว บุคคลอ้างอิง ปัจจัยด้านช้ันปีการศึกษา รายได้ 
และพาหนะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากตัวของนักศึกษาและ
บุคคลรอบข้าง หอพักเอกชนควรปรับรูปแบบของหอพักให้
เข้ากับปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ก็จะส่งผลให้หอพักเอกชน
เอกชนเป็นท่ีต้องการเลือกใช้บริการของนักศึกษา 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน, 
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
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Abstract 
 This research aims to study the factors 

affecting to choose private dormitory of students 

Silpakorn University Phetchaburi IT Campus. The 

tool used in this study was a questionnaire 

created by the Service Marketing Mix theory and 

the factors that influence the buying habits of 

consumers. The collected samples from students 

of Silpakorn University Phetchaburi IT Campus 

amount 400 people analyzed by Descriptive 

statistics, Factors Analysis and Logistic Regression 

Analysis. 

 The results showed that Students in Silpakorn 

University Phetchaburi IT Campus most are 

female, with GPA in range of 3.01 to 3.25, with 

income in range of 5001-7500 baht, with 

expenditure in range of 2500-5000 baht, use tram 

of university provided, choose to live in private 

dormitory and the reason is not have time open 

– close the dormitory. Analyzed factors affecting

to choose private dormitory by analyzed factors 

and Logistic Regression Analysis the result is 

people or personal of dormitory, family and 

people close, class year, income and vehicles 

have affecting to choose private dormitory. This 

shows that the Marketing Mix theory private 

residences should focus most on the staff who 

care hostels. In addition, family and people 

close, class year, income and vehicles this is a 

factors of students and people close. Private 

dormitory should remodel providing dormitory to 

match the factors mentioned above it would 

result in private dormitory as preferred service 

selection for students. 

Keywords:  factors affecting to choose private 
dormitory, Logistic Regression Analysis 

บทน า 

 มนุษย์ต้องการแสวงหาที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย 
มั่นคง และพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
และในปัจจุบันด้วยข้อจ ากัดหลายๆอย่าง เช่น ราคาที่ดิน
และวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลา

และความสะดวกในการเดินทาง จากข้อจ ากัดดังกล่าวจึง
ท าให้เกิดธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย เช่น หอพักเอกชน (มฆวัน 
เอี่ยมอ่อน, 2554: 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยู่บนเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต าบลสาม
พระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ 621 ไร่ เริ่ม
ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2540 คณะวิชาที่ เปิดสอน
ภ า ย ใน วิ ท ย า เ ข ต  มี ดั ง นี้  ค ณ ะ สั ต ว ศ าสตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสิ้นมี
นักศึกษาทุกคณะวิชา จ านวน 5,370 คน (จ านวน
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี, 2558) จากจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่มากและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงท าให้ธุรกิจหอพักเอกชนที่อยู่
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่
นิยมอย่างมากจากนักศึกษา แต่เมื่อมีผู้ประกอบการหลาย
รายจัดตั้งหอพักขึ้นมาให้บริการ สร้างทางเลือกการ
ตัดสินใจในการเข้าเลือกใช้บริการ 
 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้นมีความส าคัญอย่างมาก
ทางธุรกิจ จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
เพย์มี (Payme 1993, อ้างใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 
2557: 63-81) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ประกอบด้วย สินค้าหรือบริการ (Products) ราคา 
(Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) พนักงาน (People , Employee) 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อม ทา ง กา ยภา พ  ( Physical  Evidence / 
Presentation) และกระบวนการให้บริการ (Process) 
นอกจากส่วนผสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการแล้ว 
แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะบุคคล ปัจจัย
ทางจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคม โดยเป็นปัจจัยท่ีเกิดจาก
ตัวผู้บริโภคเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผล
ต่อการเลือกใ ช้บริการหอพักเอกชนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7Ps และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยทาง
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัย
ทางสังคม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะบุคคลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่พัก
อาศัยอยู่หอพักเอกชน 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพัก
เอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

ขอบเขตงานวิจัย 

    การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกหอพักเอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ(7P’s)  และแนวคิด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อ
เป็นแนวทางในการท าวิจัย  โดยประชากรได้แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่พัก
อาศัยในหอพักเอกชนที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษาที่ไม่ได้พักอาศัยในหอพักเอกชนใกล้เคียงกับ
มหาวิ ทยาลั ย  นอกจากนี้ ตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย
ประกอบด้วย 2 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็น
 1.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ

บริการ(7P’s) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ  ราคา การจัด
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ 
ลักษณะทางกายภาพ  

 1.2 แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ รายได้ ช้ันปีการศึกษา ปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ประกอบด้วย ความต้องการแรงจูงใจ การรับรู้ 
ทัศนคติ การเรียนรู้ ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ปัจจัยด้าน
สังคม ประกอบด้วย ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง วัฒนธรรม 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การ
เลือกใช้บริการหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพัก
เอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี สามารถสร้างกรอบแนวคิดเพื่อ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้
ดังรูป 1  

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

            
                   
1.                  
2.    
3.              
4.                  
5.       
6.         
7.               

                 
                     
                
1.           
                
 -    
 -       
 -               
2.                   
 -                    
 -          
 -        
 -            
 -                 
      
3.                
 -         
 -             
 -         

                                       
                                  

        

รูป 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) มี
อิ ทธิ พลต่ อการ เลื อกหอพั ก เอกชนของนั กศึ กษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. ปัจจัยทางลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ปัจจัยทาง
จิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพัก
เอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 5,196 คน
(จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี, 2558) ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักเอกชน
และหอพักของมหาวิทยาลัย 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก
เอกชนและหอพักของมหาวิทยาลัย จ านวน 358 คน แต่
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เพื่อแก้ปัญหาการเก็บแบบสอบถามไม่ครบ จึงเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน การ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้ตารางของ Krejcie 
และ Morgan (สรายุทธ กันหลง, 2555) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการ
ประยุกต์ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 
(7P’s) และ แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค เข้ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 

1. ข้ อ ค า ถ า ม แบ บป ลา ยปิ ด  ( Closed Form or
Structured Questionnaire) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช้ันปีการศึกษา เกรดเฉลี่ยรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน วิธีเดินทางมาเรียน 
คณะวิชา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัย
อยู่หอพักเอกชนหรือไม่ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบ Dichotomous choice คือมีตัวเลือกเพียง 2 ข้อ 
ได้แก่ ใช่กับไม่ใช่ 

2. ข้ อ ค า ถ า ม แบ บป ลา ยปิ ด  ( Closed Form or
Structured Questionnaire) ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
เลือกใช้บริการหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดไลเคอร ์(Likert Scale) ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะเป็นสเกลอัตรภาคชั้น ที่มี 5 ระดับ  

3. ข้ อ ค า ถ า ม แบ บป ลา ยปิ ด  ( Closed Form or
Structured Questionnaire) เป็นค าถามต่อเนื่องจาก
ส่วนที่ 1 โดยมีเง่ือนไขที่ว่า หากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้
ที่ พั กอาศั ยอยู่ ในหอพัก เอกชน ให้ ตอบเหตุ ผล ใน
แบบสอบถามส่วนนี้ โดยมีเหตุผลให้เลือก 5 ข้อ (สุนิศา 
ตรีธนพัฒน์, 2558) 

4) ข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form
or Unstructured Questionnaire) เพื่อให้ผู้ตอบแบบ
สอบ ถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
ผู้ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและ
ตรวจสอบความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบความ
น่าเช่ือถือ(Reliability) จ านวน 30 ชุด และน ามาค านวณ
ค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธี คอนบราค (Cronbach) ค่าที่ได้
เท่ากับ 0.95 หรือ 95% แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรงอยู่ในระดับสูง นั่นคือสามารถน าแบบสอบถาม
ชุดนี้ไปใช้ในงานวิจัยได้ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการหอพัก
เอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี มีสถิติที่ใช้ 2 ประเภท คือ สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติอนุมาน 

1. ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร รณนา  ( Descriptive Statistic) ใ ช้
อธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท าการวิเคราะห์
โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ ยง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความถี่  
(Frequency)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้อธิบาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ท าการวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) เพื่อลดจ านวนตัวแปรที่ไม่ส่งผล และ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการหอพักเอกชนกับ  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1.ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ล่ะ 58.5  มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00 – 3.25 คิดเป็นร้อย
ล่ะ 28  มีรายได้ 5,001 – 7,500 บาท คิดเป็นร้อยล่ะ 
17.8 รายจ่าย 2,500 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยล่ะ 43.3 
เดินทางมาเรียนโดย รถรางที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้คิด
เป็นร้อยล่ะ 30.3 เลือกพักอาศัยหอพักเอกชนคิดเป็นร้อย
ล่ะ 54 และเหตุผลที่เลือกคือ ไม่ก าหนดเวลาเปิด – ปิด
หอพัก คิดเป็นร้อยล่ะ 33.8 ของผู้ที่เลือกพักหอพักเอกชน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 ตาราง 1 แสดงความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะนามา
วิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.879 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square  5179.680 

Df 435 
Sig. .000 
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 จากตารางที่ 1 เป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสา
หรับการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยสถิติ 
KMO พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.879 ซึ่งมากกว่า 0.5 และเข้าสู่ 
1 จึงพอสรุปได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสม และค่า Sig. = 
0.000 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยได้ 
และเมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคดังกล่าว พบว่าปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) ปัจจัยทาง
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัย
ทางสังคม สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยใหญ่ๆได้ 6 ปัจจัย 
โดยแสดงดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 2แสดงปัจจัยใหม่ที่สกัดได้ทั้งหมด 6 ปัจจัย 

ป ัจจัยที่ส่งผลต ่อการใชบ ้ ริการหอพกัเอกชน F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1.การร ับรู้จากสื่อที่สร้างขึ้น .664 -.057 ..390 .057 .113 .035 

2.การร ับรู้จากสื่อที่ไม่ได้สร ้างขึ้น .689 .105 .168 -.010 .001 .061 

3.การแปรความหมายสิง่ทีไ่ด้ร ับรู้ก ่อนต ัดสินใจ .538 .100 .233 -.160 .088 .167 

4.เร ียนรู้จากประสบการณ ์ของตนเอง .646 .099 .174 .072 .196 -.011 

5.การเรียนรู้จากประสบการณ ์ของคนรอบข้าง .652 .157 .114 .048 .247 .186 

6.ทัศนคติและความชอบโดยส ่วนตัว .469 .597 -.039 .021 -.140 -.088 

7.บุคลิกภาพและล ักษณะนิสยัตนเองเป ็นสิง่ส าคัญในการ
ต ัดสินใจ 

.284 .588 -.053 .119 -.029 .135 

8.สถานที่ตั้งใกล้ก ับอาคารเรียน -.051 .552 .303 .169 .026 .296 

9.สถานที่ตั้งสามารถเข้าถึงได้ง ่าย สะดวกต่อการจอดรถ .122 .737 -.032 .054 .174 .150 

10.ความกว ้างของพื้นที ่และสิง่อานวยความสะดวก .216 .415 .657 .034 -.022 -.167 

11.การออกแบบหอพักให้สวยงามและทันสมัย .217 .318 .718 .044 -.065 -.098 

12.การส ื่อสารก ับผู้ใช้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย .274 .035 .569 .009 .155 .182 

13.การจัดก ิจกรรมการส ่งเสริมการตลาด .405 -.075 .475 -.068 .416 .072 

14.ความสามารถของบุคคลากรในการให้ข ้อมูล -.010 .267 .071 .748 -.032 -.015 

15.บุคคลากรมีความรับผิดชอบ และความสามารถใน
การแก ้ปัญหา 

-.057 .270 .016 .770 .091 .050 

16.บุคคลากรมีทักษะในการบริการที่ด ี .066 .264 .066 .831 -.057 .054 

17.ราคาหอพักเอกชนที่ต ่ากว ่า .121 -.010 .069 -.072 .890 .076 

18.ราคาหอพักมีความเหมาะสมก ับสิง่อานวยความ
สะดวก 

.145 .073 .107 .094 .884 -.075 

19.อิทธ ิพลการต ัดสินใจจากครอบครัว .157 .275 .110 .111 -.018 .803 

20.อิทธ ิพลการต ัดสินใจมาจากบุคคลรอบข ้าง .350 .167 .123 .063 .048 .698 

  ด้านการรับรู้และเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ปัจจัยดังนี้ 1.
การรับรู้จากสื่อที่สร้างขึ้นจากผู้ประกอบการหอพักเอกชน 
2.การรับรู้จากสื่อท่ีไม่ได้สร้างขึ้นจากผู้ประกอบการหอพัก
เอกชน 3.การแปรความหมายสิ่งที่ได้รับรู้ก่อนตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ 4.การเรียนรู้จากประสบการณ์การอยู่
หอพักของตนเอง 5.การเรียนรู้จากประสบการณ์ของคน
รอบข้างในการอยู่หอพัก 
  ด้านสถานที่ตั้งและทัศนคติของตนเอง ประกอบด้วย 
4 ปัจจัย ดังนี้ 1.สถานที่ตั้งของหอพักเอกชนอยู่ใกล้กับ
อาคารเรียน 2.สถานที่ตั้งของหอพักเอกชนสามารถเข้าถึง

ได้ง่าย สะดวกต่อการจอดรถ 3.การใช้บุคลิกภาพและ
ลักษณะนิสัยของตัวเองเป็นสิ่งส าคัญในการเลือกที่พัก
อาศัย 4.ทัศนคติและความชอบโดยส่วนตัว 
 ด้านรูปแบบลักษณะของหอพักและการส่งเสริม
การตลาด ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 1.ความกว้างของ
พื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 2.การออกแบบหอพักให้
สวยงามและทันสมัย 3.การสื่อสารกับผู้ ใช้บริการใน
รูปแบบที่หลากหลาย 4.การจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การตลาด 

ด้านบุคลากรของหอพัก ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้ 
1.ความสามารถของบุคคลากรในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หอพัก 2.บุคคลากรมีความรับผิดชอบ  และสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหอพัก 3.บุคคลากรมีทักษะใน
การบริการที่ดี 
 ด้านราคา ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ 1.ราคาหอพัก
เอกชนต่ ากว่าราคาหอพักของมหาวิทยาลัย 2.ราคาหอพัก
มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 ด้านบุคคลอ้างอิง ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้  1.
อิทธิพลการตัดสินใจจากครอบครัว 2.อิทธิพลการตัดสินใจ
มาจากบุคคลรอบข้าง 

 การสกัดปัจจัย และการเลือกปัจจัย จะใช้เกณฑ์การดู
ค่า Eigenvalues คือ ค่าความแปรผกผันทั้งหมดในตัว
แปรเดิมที่สามารถอธิบายได้ โดยปัจจัยซึ่งจะไม่พิจารณา
ปัจจัยที่มีค่า Eigenvalues น้อยกว่า 1 ดังนั้นจะมีเพียง
ปัจจัยที่ 1-6 เท่านั้นที่มีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 และ
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือปัจจัยที่ 1 เนื่องจากสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของข้อมูลได้มากท่ีสุดถึง 13.408% เมื่อมี
การหมุนแกนแล้วน้าหนักของทั้ง 6 ปัจจัย มีค่าเท่ากับ 
58.736 ที่จะสามารถอธิบายปัจจัยทั้งหมดได้
ตาราง 3 อธบิายความผันแปรรวมจากการสกัดปัจจยั 

Total Variance Explained 
Comp - 
onent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Loadings

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 7.840 26.132 2 132 7.840 26.132 26.132 4.022 13.408 13.408 

2 4.043 13.476 39.609 4.043 13.476 39.609 3.655 12.183 25.591 

3 1.753 5.843 45.452 1.753 5.843 45.452 3.598 11.995 37.586 

4 1.598 5.327 50.779 1.598 5.327 50.779 2.619 8.729 46.315 

5 1.239 4.130 54.909 1.239 4.130 54.909 1.977 6.590 52.905 

6 1.148 3.827 58.736 1.148 3.827 58.736 1.749 5.831 58.736 

3.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
หอพักเอกชน ด้วยวิธี วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

168



(Logistic Regression Analysis)  ก่อนท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ของข้อมูลดังกล่าวดังตารางต่อไปนี ้

ตาราง 4 บอกความเหมาะสมของตัวแบบ 
Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test 

ค่าไคสแคว์ (χ ) df p-value 

12.655 8 .124 

จากตารางที่ 4 เป็นตารางบอกความเหมาะสมของตัว
แบบ โดยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติ Chi-square 
และSignificance พบว่าจากค่าทดสอบ Chi-Square ได้
ค่า Chi-Square เป็น 12.655และค่า p-value =. 124 ซึ่ง 
> .05 จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบเหมาะสมและเมื่อวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า ช้ันปีการศึกษา การรับรู้และการ
เรี ยนรู้  บุคลากรของหอพัก บุคคลอ้างอิ ง  รายได้  
ยานพาหนะ มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน โดย
แสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ตาราง 5 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

ตัวแปรพยากรณ ์ B S.E Wald p-value EXP(B) 
ช้ันปีการศึกษา 
การรับรู้และการเรียนรู้ 
บุคลากร 
บุคคลอ้างอิง 
รายได้ 
ยานพาหนะ 

.891 

.400 
573 
-.649 
.439 
.287 

.123 

.180 

.178 

.192 

.123 

.095 

52.359 
4.914 
10.417 
11.503 
12.656 
9.058 

.000 

.027 

.001 

.001 

.000 

.003 

2.438 
1.492 
1.773 
.522 
1.551 
1.333 

R2 = .432 , Constant = -5.652 
*p-value < 0.05

ตาราง 6 แสดงความสามารถในการพยากรณ์ได้ถูกต้อง
ค่าสังเกต ค่าพยากรณ ์ ร้อยละของ

ความถูกต้อง 
การเลือกใช้บริการหอพักเอกชน 

ไม่ใช่ ใช่ 
ไม่ใช่ 
ใช่ 

132 
43 

52 
173 

71.7 
80.1 

ร้อยละของความถูกต้อง รวม 76.3 

 จากตารางที่  6 แสดงความสามารถในการ
พยากรณ์ได้ถูกต้องพบว่าข้อมูลที่สังเกตได้ ที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะ
เลือกใช้บริการหอพักเอกชน สมการถดถอยโลจิสติก
แบบไบนารีจะสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง จานวน 173 
คน (ร้อยละ 80.1) ส่วนไม่เลือกใช้บริการหอพักเอกชน 
เมื่อใช้สมการถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี จะสามารถ
พยากรณ์ได้ถูกต้อง จานวน 132 คน (ร้อยละ 71.7) และ
ในภาพรวมสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
76.30 

สรุปและอภิปรายผลวิจัย 

1.นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง มีเกรด
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00 – 3.25 ซึ่งอยู่ในระดับสูง มีรายได้ต่อ
เดือนในระดับปานกลางคือ 5,001 – 7,500 บาท รายจ่าย
ต่อเดือน 2,500 – 5,000 บาท ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับ
รายได้  ส่วนใหญ่ เดินทางมาเรียนโดยรถรางที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว 
โดยส่วนมากนักศึกษาเลือกพักอาศัยหอพักเอกชน เหตุผล
ที่เลือกคือ ไม่ก าหนดเวลาเปิด – ปิดหอพัก 

2.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัย โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น กลุ่ม 6 ปัจจัยใหญ่ ประกอบด้วย 1.การรับรู้
และเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวบุคคลเองหรือเรียกอีก
อย่างว่าปัจจัยภายใน ตัวบุคคลจะเลือกรับรู้และเรียนรูจ้าก
สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว เช่นการรับรู้จากสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ที่ทางหอพักจัดท าขึ้น การรับฟังจากบุคคล
รอบข้าง การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น 
ที่เคยใช้บริการหอพักเอกชน 2.ด้านสถานท่ีตั้งและทัศนคติ
ของตนเอง เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในตัว
บุคคล สถานท่ีตั้งของหอพักท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะ
การใช้ชีวิตของตนเอง เช่น หอพักที่อยู่ใกล้กับมหาลัยเพื่อ
สะดวกต่อการเดินทางและการด าเนินชีวิตที่ไม่รีบเร่ง 
หอพักที่อยู่ใกล้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆ เพื่อให้
เหมาะกับการด าเนินชีวิตแบบเน้นการเข้าสังคม 3.ด้าน
รูปแบบลักษณะของหอพักและการส่งเสริมการขาย เป็น
ปัจจัยที่เกิดจากภายนอก หอพักที่มีการออกแบบให้ตรง
กับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม และจัด
โปรโมช่ันที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  เช่น 
หอพักมีการออกแบบที่ทันสมัย และจัดโปรโมช่ันอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 4.ด้าน
บุคลากรทีดูแลหอพัก เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอก ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องคัดสรรพนักงานให้มี
คุณสมบัติต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถของบุคคลากร
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก ความรับผิดชอบ ทักษะ
การแก้ปัญหา และการบริการที่ดี 5.ด้านราคา เป็นปัจจัย
ที่เกิดจากภายนอก ผู้ประกอบการต้องสามารถก าหนด
ราคาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น การตั้ง
ราคาต่ ากว่า หรือราคาที่มีความเหมาะสมกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 6.ด้านบุคคลอ้างอิง เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้น
จากภายนอก โดยผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลการตัดสินใจ 
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จากครอบครัวและบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัวเป็นผู้
เลือกหอพักให้ หรือการเลือกหอพักตามเพื่อนท่ีสนิท  

3.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี คือ ช้ันปีการศึกษา การรับรู้และการเรียนรู้  
บุคลากร บุคคลอ้างอิง รายได้ พาหนะ โดยสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ ช้ันปีการศึกษา รายได้ มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการหอพักเอกชน เพราะนักศึกษาช้ันปี
ก า ร ศึ ก ษ า ที่  1 จ ะ ต้ อ งพั ก อ า ศั ยห อพั ก ขอ งทา ง
มหาวิทยาลัย และจะเริ่มออกไปพักหอพักเอกชนในช้ันปี
การศึกษาที่ 2 และออกไปพักมากขึ้นในช้ันปีที่ 3 และ 4 
เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณ์ในรั่วมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น และสามารถดูแลตัวเอง รายได้ที่แตกต่างของนักศึกษา
เป็นสิ่งจ าเป็นที่นักศึกษา จะค านึงถึงในการตัดสินใจเลือก
หอพัก เนื่องจากนักศึกษาจะต้องบริหารเงินเองและต้อง
เพียงพอในการใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพ
มาศ ทองดี (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้
หอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก  
 การรับรู้และการเรียนรู้ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
หอพักเอกชน เนื่องจากนักศึกษา เป็นผู้ที่มาจากต่าง
สถานที่กัน นักศึกษาต้องใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองมาก
ขึ้ น  รู้ จั กการอยู่ ร่ วมกั บผู้ อื่ น  และต้ อ ง ใ ช้ ชี วิ ต ใน
สภาพแวดล้อมที่ แตกต่ างจากบ้านเกิดของตนเอง 
นักศึกษาย่อมต้องเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมใหม่ และเลือก
รับรู้ข้อมูลที่ผ่านเข้ามา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติ
มา จันทวฤทธิ์ (2549) ท่ีศึกษาเรื่อง ผลการให้คาปรึกษา
แบบกลุ่มตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ที่มีต่อ
การปรั บตั วของนิ สิ ต ช้ั นปีที่  1  หอพั ก โกสุ มพิ สั ย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 บุคลากรที่ดูแลหอพัก มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
หอพักเอกชน เนื่องจากนักศึกษาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่
หอพัก จึงต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลากรของหอพัก
บ่อยครั้ง บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหอพัก มีความรับผิดชอบ มีทักษะการ
แก้ปัญหา และการบริการที่ดี จะเป็นปัจจัยที่นักศึกษาใช้
ในการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กรรณิการ์ ไฮเซอร์ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพัก มหาวิทยาลัยเน
ช่ันพาหนะ มีผลต่อการเลือกใช้บริการหอพักเอกชน  
 พาหนะคือสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง แม้
ทางมหาวิทยาลัยจะมีบริการรถรางให้กับนักศึกษา แต่ก็ยัง
ไม่สามารถเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาได้ นักศึกษาบาง
คนจึงมีพาหนะไว้ใช้เองเพื่อความสะดวก และใช้พาหนะที่

ตนมีมาช่วยในการตัดสินใจในการเลือกหอพัก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรันดร์ วัชระนพคุณ (2542) ที่
ศึกษาเรื่องอุปสงค์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีต่อ
หอพักเอกชน  
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Application Development ord for Fun ame

ทศพล ดีวรัตน ์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง เชียงราย 57100 ประเทศไทย 

บทคัดย่อ 

การจัดท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การพัฒนาเกมค าศัพท์แสนสนุก เพื่อเป็นต้นแบบและช่วย
เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กในวัย
ปฐมวัย โดยใช้โปรแกรม Unity เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเกมโดยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการ 
Android พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การเล่นเกมนี้ช่วย
พัฒนาการทักษะทางด้านกระบวนการคิด ความจ าและ
เสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังให้ความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปพร้อมกัน

ค าส าคัญ: เกมการศึกษา 
Abstract 

This research have objective for improving 
and developing ‘the vocabulary game’. This game 
is a pattern and focused on how to be solve and 
helping primary children for a better English skill, 
by the unity program is technology instrument of 
android and the sample group have satisfied in this 
game. The vocabulary game can be solve and 
developing about critical thinking skill and improve 
a better English skill along with entertain while 
playing this game too. 

1. บทน า
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส าคัญที่ ใ ช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร เป็นภาษาสากลของโลก และเป็นภาษาที่ใช้
กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีเมื่อเรียน
ระดับสูงขึ้นไปอีก อีกทั้งในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเป็น
ภาษาส าคัญที่ควรเรียนรู้ และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น 
ควรมีการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ช่วง
ปฐมวัย เพื่อปูพื้นฐานให้กับเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีทางด้าน

ภาษาเพื่อในอนาคตจะได้มีทักษะที่ดี การจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้
อย่างมีความสุข จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เด็กจึงจะ
พัฒนาศั ก ยภาพขอ งสม อ งขอ ง เ ข า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ ดังนั้นการเล่นเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตเด็ก 
เพราะขณะที่เด็กเล่นนอกจากจะได้รับความสนุกสนาน
แล้ว ยังเป็นโอกาสให้เด็กได้แสวงหาความรู้ ความเข้าใจใน
สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ แท็บเล็ต (Tablet) 
และ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ได้มีการน ามาใช้งานใน
ด้านต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านความ
บันเทิง ด้านการท างาน ด้านการศึกษา และการสร้าง
แอพพลิเคช่ันต่างๆ นั้นง่ายขึ้น จึงสามารถสร้างสรรค์เกม
เสริมทักษะทางด้านต่างๆ ส าหรับเด็กที่น่าสนใจและ
หลากหลายมากขึ้น สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้
เป็นอย่างดี 

ดั งนั้ นผู้ พัฒนาจึ งมี ค วามต้ อ งการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษคือ เกมค าศัพท์
แสนสนุก (Word for Fun Game) เพื่อเป็นเกมการศึกษา
ที่ช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้เด็กปฐมวัย 
สามารถเรียนรู้ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อให้
เด็กได้รับทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และความรู้ใน
เวลาเดียวกัน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างเกม ค าศัพท์แสนสนุก (Word for

Fun) บนระบบปฏิบตัิการ Android 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการเล่นเกม

ค าศัพท์แสนสนุก 

3. ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
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1.1 สร้างเกมค าศัพท์แสนสนุก ที่ท างานบน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 

1.2 สร้ า ง เ กมที่ มี เ นื้ อหา เกี่ ย วกั บค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเป็น

เด็กในระดับช้ันปฐมวัยที่มีอายุ 3-5 ปี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ านวน 30 คน 

3. ขอบเขตเวลา การศึกษา และ พัฒนาเกมค าศัพท์
แสนสนุกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้เวลา 12 
เดือน 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ เกมค าศัพท์แสนสนุก (Word for Fun) บน

ระบบปฏิบัติการ Android 
2. เด็กและนักเรียนในระดับปฐมวัยท่ีเล่นเกมมีทักษะ

ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ได้รับความรู้ควบคู่ ไปกับความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน 

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีเกี่ยวกับเกม 
ศิริพร หัตถา (2539, หน้า 30) ได้ให้ความหมาย

ของเกมไว้ว่าเป็นสื่อบันเทิงที่มีการแข่งขัน มีเป้าหมาย 
และลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ คือสามารถบันทึก
ข้อมูลไว้ ได้ทันที เสนอข้อมูล และท างานได้ทันที เป็นสื่อ
ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับ โปรแกรม ท า
ให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

ศ รั ญ ญ า  ผ า เ บ้ า  ( 2551, ห น้ า  4) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของเกมคอมพิวเตอร์ ไว้ว่าเป็นการน าเสนอ
เนื้อหาและกิจกรรมในรูปแบบของเกม โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีการประสม ประสานอักขระ เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ผ่านคอมพิวเตอร์ไปสู่ผู้เรียน ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ กับเกมคอมพิวเตอร์โดยมีเป้าหมาย กฎ กติกา 
การแข่งขัน ความท้าทาย ความตื่นตาตื่นใจ ผู้เรียน ทราบ
ผลการเล่นเกมส์ทันที เป็นตัวเสริมแรงและเร้าความสนใจ
ท าให้การเรียนมีความสนุกมากข้ึน 

รุ่งรัตน์ ธรรมทอง (2541, หน้า 34)ได้กล่าวว่า
เกมคอมพิวเตอร์ หมายถึงโปรแกรม  คอมพิวเตอร์ ที่
นักเขียนโปรแกรมคิดค้นขึ้นโดยจะใช้ควบคู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ที่เล่น ได้รับความสนุกสนาน และได้
ทักษะต่างๆ ตามเนื้อหาของเกมที่สร้างขึ้น 

กองบรรณาธิการนิตยสารแม่และเด็ก (2539,19 
(291), 104 -106)ได้ให้ความหมายของเกมคอมพิวเตอร์ไว้

ว่าเป็นของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่พัฒนาการมาจา
กวี.ดี.โอเกมส์ ซึ่งเริ่ม มีราวปี ค.ศ.1970 แต่ ได้รับความ
นิยมในปี ค.ศ.1980 แล้วถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นส าหรับ
เด็ก โดยน ามาเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 กล่าวโดยสรุป เกมคอมพิวเตอร์  หมายถึง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อน าเสนอเนื้อหาและ
กิจกรรมในรูปแบบของเกม โดยมีเป้าหมาย ความท้าทาย 
และความตื่นเต้นเพื่อท าให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และได้รับทักษะต่างๆ ตามเนื้อหาของเกม 

โปรแกรม Unity 
 Unity คือ Game Engine ที่ช่วยสร้างเกม ซึ่ง 

สามารถท างานได้ บน 2 แพลตฟอร์ม คือ Windows และ 
OSX และสามารถ Export งานเพื่อน าไปใช้งานได้หลาย 
แพลตฟอร์ม เช่น Windows, OSX, Androids, iOS, WEB 

 Unity มองทุกอย่างเป็น GameObject ไม่ว่าจะ
เป็นก้อนหินก้อนหนึ่ ง  หรือ  แมลงตั วหนึ่ ง  ถือ เป็น 
GameObject โ ดย  GameObject จะท า ง านร่ วมกับ 
Component GameObject ที่ปราศจาก Component 
ก็เหมือนฝุ่นผง ขยับ ไม่ได้ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่ง 
Component เข้ามาเพิ่ม คุณสมบัติและพฤติกรรมให้กับ 
GameObject ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ เปล่งเสียงได้ เป็น
ต้น 

องค์ประกอบของ Unity ประกอบด้วย 
 Project เป็นส่วนที่ ใ ช้ในการเก็บทรัพยากร 

ต่างๆก่อนน าไปสร้างเกม เช่น - สคริปท์ต่างๆ ที่ใช้ก าหนด
ควบคุมตัวเกม - 3D โมเดล ใช้เป็นตัวละครหรือวัตถุต่างๆ 
ในเกม - Textures หรือ พื้นผิวต่างๆ - ไฟล์เสียง หรือ
วีดีโอ - Prefabs - อื่นๆ 

 Hierarchy คือส่วนท่ีบอกล าดับช้ัน ของ Object 
ต่างๆ ที่อยู่ใน Scene นั้นๆซึ่งมีทั้ง Object แบบเดี่ยว 
และ Object ที่เป็นแม่ลูกกัน ซึ่ง เมื่อมีการจัดการอะไร
บางอย่างกับ Object แม่ Object ที่เป็นลูกนั้นก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การสร้าง Object มีวิธีการคือ
ลาก Object ต่างๆ ที่อยู่ ใน Project มาใส่ไว้ในส่วนของ 
Hierarchy หลังจาก น้ันจะปรากฏวัตถุที่ลากจาก Project 
มาวางบน Hierarchy ปรากฎขึ้นบน Scene ซึ่ง Object 
ต่างๆ เหล่านี้ สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ได้โดยไม่ กระทบ
กับ Object ที่อยู่ใน Project 

 Scene เป็นส่วนที่บ่ งบอกว่าในฉากที่ก าลัง
ท างาน มี Object อะไรบ้าง สามารถจัดการ Object 
ต่างๆ เช่น กล้อง แสง เอฟเฟค หรือโมเดล 3 มิติ ได้จาก
ส่วนน้ี 
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 Game คือส่วนที่แสดงการท างานของเกมใน 
Scence ท าให้มองเห็นภาพ เหตุการณ์ และ การท างาน 
ของ วัตถุ ต่างๆ ภายใน Scence ที่สร้างขึ้น 

 Inspector เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติต่างๆ 
ของ Object ซึ่งสามารถจัดการคุณสมบัติต่างๆ ของ 
Object ได้ในกรอบของ Inspector 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย  
ค าว่า “เด็กปฐมวัย” (Early Childhood) มีผู้

เรียกช่ือต่างกันไป เช่น “เด็กก่อนวัยเรียน” “เด็กปฐมวัย” 
แต่ไม่ว่าจะใช้ช่ือใดต่างมีความหมายเดียวกัน 

ชไมมน ศรีสุรักษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของ
เด็กปฐมวัยว่า เป็นเด็กที่มีอายุ อยู่ในช่วงก่อนวัยเรียน คือ 
0-5 ปี เป็นวัยที่มีอัตราของพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็น
พื้นฐานส าคัญในการพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ เพราะการ
พัฒนาที่ดีและเหมาะสมย่อมน าไปสู่การพัฒนาในขั้นสูง
ต่อไป   

ศรีเรือน แก้วกังวาน (2545, หน้า 199) กล่าววา่ 
เด็กปฐมวัยเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณ 2 ขวบครึ่งจนถึง
ประมาณ 6 ขวบ 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง 5 ปี (5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 5) 

Cone (2010, p. 1) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเริ่มต้น
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี ช่วงวัยนี้เป็นวัย ที่ส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ ซึ่งทักษะ
เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานส าคัญที่เด็กจะใช้ในการด าเนินชีวิต
ต่อไป 

Natiq (2010, p. 1) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเริ่มต้น
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี เป็นช่วงที่  พัฒนาการด้าน
ร่างกาย และจิตใจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่อายุระหว่างแรกเกิด
จนถึง 5 ปี เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการ
ด้านต่างๆพัฒนามากที่สุด (Wikipedia, 2011, p. 1)   
กล่าวโดยสรุป เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะแก่
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีที่สุด 

ความส าคัญของเด็กปฐมวัย 

Larson (2001, p. 1) กล่าวว่า เด็กแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน พฤติกรรมต่างๆที่เด็กจะ แสดงออกใน
อนาคตทั้งด้านดี และไม่ดีนั้นมีอิทธิพลมาจากพ้ืนฐานในวยั
เด็ก เด็กที่เติบโตมาพร้อม กับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี เด็ก
เหล่านี้จะมีพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกในทางที่ดี ซึ่ง
แตกต่างจากเด็กที่ ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู เด็กเหล่านี้จะ
มีปัญหาทางพฤติกรรมอันจะเป็นบ่อเกิดของปัญหาใน
สังคม ต่อไป 

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี หรือเด็กปฐมวัย เป็น
ช่วงอายุที่มีอัตราของพัฒนาการสูง ถ้าเด็ก ได้รับการเลี้ยง
ดูที่ดีถูกต้องตามหลักจิตวิทยา และหลักวิชาการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เด็กก็จะพัฒนาได้เต็ม ตามศักยภาพ จากทฤษฎี 
องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและการพัฒนาของสมอง 
รวมทั้งงานวิจัย ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่า
ช่วงเวลาที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการพัฒนาสมอง คือ 
ช่วง 5 ปีแรกของชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544, หน้า 1)   

ฮสันะ เจะอบุง (2552, หน้า 1-2) กล่าวว่า เด็ก
ปฐมวัยถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตที่ จะพัฒนาให้
โครงสร้างของสมองเติบโตเต็มตามศักยภาพ อันเป็น
พื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเด็ก  ปฐมวัย  ผู้ ซึ่ ง เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติต่อไป 

ช่วงต้นของชีวิตเด็กถือเป็นช่วงที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างมาก ช่วงเวลานี้เด็กจะได้ เรียนรู้ที่จะเดิน 
พูด การด าเนินงานต่างๆ และเหตุผล ซึ่งเด็กจะได้รับการ
พัฒนาทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และร่างกาย 
ด้วยเหตุนี้การดูแลและจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยจึงมี
ผลอย่ า งมากต่ อ  พัฒนาการด้ านต่ า งๆ  ตลอดจน
ความสามารถในการปรับตัวของเด็ก อันเป็นรากฐานใน
การพัฒนา ไปสู่วัยรุ่น และวัยผู้ ใหญ่ต่อไป (George 
Brown College, 2011, p. 2) 

 สรุปได้ว่า เด็กในวัยปฐมวัย เป็นระยะที่ส าคัญ
ที่สุด เพราะพัฒนาการทุกๆ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม โดยเฉพาะด้าน สติปัญญาจะเจริญมากที่สุด
ในช่วงนี้ อีกทั้งพัฒนาการด้านต่างๆ ในวัยนี้จะเป็นพื้นฐาน
ที่ส าคัญต่อ พัฒนาการในช่วงอื่นๆ ของชีวิตต่อไป 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย
ในการปฏิบัติงานมี 6 ข้ันตอน
1. ศึกษาข้อมูล ทฤษฏี เกี่ยวกับเกมและเด็กปฐมวัย

รูปแบบการเล่นเกมเทคนิคต่างๆ ของเกมต้นแบบ เพื่อเป็น
เทคนิคและแนวทางในการสร้างเกม  

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเกมค าศัพท์
แสนสนุก ขอบเขตในการ 
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3. ออกแบบเกมไปตามรูปแบบเกม ตามเนื้อหาที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งได้แก่ ลักษณะและรูปแบบของเกม ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการออกแบบวิธีการเล่นและกติกา
การเล่นเกม 

4. พัฒนาเกมตามที่ได้ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม
Unity 

5. ทดสอบและท าการแก้ไขเกมให้มีความสมบูรณ์
6. หาประสิทธิภาพของเกม

7. ผลการวิจัย

7.1 ผลการสร้างเกม 
 เกมค าศัพท์แสนสนุก  (Word for Fun) มีหน้าจอ
หลักๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1. ส่วนสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นส่วนท่ีให้ผู้
เล่นเข้ามาเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆ ภายในเกม โดยที่เกมจะมี
การอ่านออกเสียงค าศัพท์ท่ีเลือก 

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของเกม 

ภาพที่ 2 หน้าจอเลือกโหมดการเล่น 

ภาพที่ 3 หน้าจอเลือกโหมดค าศพัท์ 

ภาพที่ 4 หน้าจอเลือกรปูค าศัพท์ 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงค าศัพท์ 

ภาพที่ 6 หน้าจอ Custom Mode 
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2. ส่วนแบบทดสอบ จะเป็นส่วนที่ให้ผู้เล่นได้ท า
แบบทดสอบทายค าศัพท์หรือทายรูปภาพเพื่อทบทวน
ค าศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว 

ภาพที่ 7 หน้าจอแบบทดสอบทายรูปภาพ 

ภาพที่ 8 หน้าจอแบบทดสอบทายค าศัพท์ 

ภาพที่ 9 หน้าจอจบแบบทดสอบ 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงคะแนนสงูสุด 

7.2 ผลการหาประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของเกม
จากกลุ่มตัวอย่าง 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
การจัดวางองค์ประกอบต่างๆของเกมดู
สวยงาม 

4.2 

การออกแบบกราฟิก มีความสวยงาม
และเหมาะสม 

4.5 

ความบันเทิงของเกม 4.5 
ความมีประโยชน์ของเกม 4.7 
การโตต้อบกับเกมมีความเหมาะสม 4.1 

รวม 4.4 

 จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของเกมค าศัพท์
แสนสนุก โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.4 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อ ความมีประโยชน์ของเกม 
มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.7 ส่วนหัวข้อที่มี
ประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือ การโต้ตอบกับเกมมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.1 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
64.3 ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ควรมีการเพิ่มเติมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นและร้อยล่ะ 32.5 มีข้อเสนอ
เพิ่มเติมว่า ควรมีเสียงค าแปลภาษาไทยด้วย 

8. สรุปผลการวิจัย
 จากการวิจัยเกมค าศัพท์แสนสนุกสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
เล่นเกมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ของกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากการทดลองใช้ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.4 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่า การเล่นเกมนี้ท าให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม ช่วยเสริมสร้าง
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และอยากให้มีหมวดของเกมและ
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ค าศัพท์ให้เลือกมากขึ้น รวมถึงมีเสียงค าแปลภาษาไทย
เพิ่มขึ้นมาด้วย 

9. ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาให้เกมสามารถรองรับความละเอียด

และขนาดจอภาพได้หลากหลาย และ สามารถท างานได้
หลากหลายแพลตฟอร์ม 

2. ควรพัฒนาให้เป็น 3 มิติ   เพื่อให้ดูมีมิติและ
สมจริง ท าให้ภาพมีความชัดเจนมากขึ้น 

3. ควรพัฒนาให้มี การ ใ ช้กับระบบปฏิบัติการ
Android เวอร์ช่ันท่ีหลากหลาย 

4. ควรมีการเพิ่มลูกเล่น เพื่อให้เกมดูดึงดูดในการ
เล่น เช่น เอฟเฟคตอนเลือกค าตอบของบทเรียน ภาพของ
ค าศัพท์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 

5. ควรพัฒนาให้สามารถเพิ่มค าศัพท์เองได้โดยผู้เล่น
ได้แก่กลุ่มของผู้ปกครองและผู้สอน จะท าให้เกมมีค าศัพท์
เพิ่มและสามารถไปประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
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การพัฒนาเกมปริศนาไอทีเพื่อชีวิต ส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
It For Life 

สุชานาถ  แสงสุบิน, ธีระ  พัฒนงาม 
าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

.  .  

บทคัดย่อ 

เ ก ม ป ริ ศ น า ไ อ ที เ พื่ อ ชี วิ ต  ส า ห รั บ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อเสริม
การเรียนรู้บทเรียนในรายวิชา AGE143 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน
คือ 1) ส่วนของเนื้อหาในรายวิชาประกอบไปด้วยบทเรียน
จ านวน 8 บท น าเสนอในรูปแบบข้อความและ
ภาพประกอบเนื้อหา 2) เกมแบบทดสอบในลักษณะตอบ
ค าถามแบบ 4 ตัวเลือก ท่ีมีการจับเวลาในการเล่นและนับ
คะแนนจากการตอบถูกติดกันสูงสุด ซึ่งผู้พัฒนาได้แนวคิด
มาจากเกมปริศนาฟ้าแลบของบริษัทเวิร์คพอยท์ ฯ 

ระบบท างานตามสถาปัตยกรรมลูกข่าย/แม่ข่าย 
โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาฟังก์ชันการท างานฝั่งแม่
ข่าย และใช้ Android SDK ในการพัฒนาโปรแกรมฝั่งลูก
ข่าย รับและส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON จากการทดสอบ
การใช้งานเบื้องต้นโดยกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ระหว่างเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว พบว่าระบบสามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ค ำส ำคัญ : เกมตอบค าถาม, JSON 

Abstract 

The development of IT for life Puzzle game 

application on Android Operating system. IT for 

life Puzzle game on Android has developed for 

use as a media supplement in the course 

AGE143. Information Technology for life have 2 

key elements 1.The content consist of 8 lessons 

presented in message and picture 2.Questionare 

in 4 choices with time counter and the point 

come from the number of continuing of the 

right answer, which developer took the concept 

from เกมปริศนาฟ้าแลบ of Work point company. 

The system works on client/server using PHP 

language in developing server-side functionality 

and the using Android SDK to develop 

applications on the client. Send and receive 

data in JSON format. The primarily test has 

done by student, learning in class. The result 

has shown that the system is work but some 

part needs to be improved and developed.  

Key words: quiz games, JSON 

       ( )  
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1.บทน า 
าจกล่า ได้ ่าโทร ัพท์มื ถื เป็น ุปกรณ์การ

ื่ ารที่  าคัญข งคนในยุคปัจจุบัน น กจากใช้เพื่ การ
ื่ ารแล้  ยัง ามารถประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง  ได้ ีก

มากมายโดยเฉพาะในด้านค ามบันเทิงและดา้นการเรียนรู้
ที่มีแ พพลิเคชันถูกพัฒนาขึ้นเพ่ื ต บ น งค ามต้ งการ
ข งผู้ใช้ ยู่ ย่างมากมาย โดยมี ลายแ พพลิเคชันมี
ัตถุประ งค์ใ ้ทั้งค ามบันเทิงและ าระการเรียนรู้ไป

พร้ มกัน าทิ เช่น เกมปริ นาฟ้าแลบข งบริ ัทเ ิร์ค
พ ยท์  ซึ่งมีรูปแบบเกมที่ใ ้ทั้งค าม นุกตื้นเต้นและ
าระค ามรู้ ผู้พัฒนาจึงเกิดแน คิดในการพัฒนาแ พ

พลิเคชันเกมปริ นาไ ทีเพื่ ชี ิต โดยมีรูปแบบคล้ายเกม
ปริ นาฟ้าแลบ ซึ่ งประยุกต์ ใ ช้ เนื้ าจากราย ิชา
เทคโนโลยี าร นเท เพื่ ชี ิตในการพัฒนา 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 Mobile Application 

แ พพลิเคชั่น คื ชุดโปรแกรมต่าง  ที่รันบนมื
ถื ประเภท มาร์ทโฟน ร มถึง  ต่าง  ท่ีมีใ ้ดา น์
โ ลดและติดตั้งไปยัง ุปกรณ์ตามรุ่นต่าง  ที่ผู้พัฒนาแ พ
พลิเคชัน ท าใ ้ เ มาะ มกับ ุปกรณ์นั้น  าจเป็น
โปรแกรม เกม รูปแบบค า ั่ง รื ิ่ง  าน ยค าม ะด ก
บน มาร์ทโฟน ต่าง  เช่น การดู ภาพ ากา  แ พ แต่ง
ภาพเป็นต้น แ พพลิเคชันเ ล่านี้จะมาจากผู้พัฒนาแ พ
ต่าง  เขียนและ ัพโ ลดขึ้นไปยังผู้ใ ้บริการเป็นตั กลาง
การลงแ พ นั้น  ยกตั ย่างเช่น  จะดา น์
โ ลดแ พพลิเคชันได้จาก  และ  รื  

 จะดา น์โ ลด  ได้จาก   นั่นเ ง 

2.2 ระบบปฏิบัติการ Android 
เป็นระบบปฏิบัติการ  า รับ ุปกรณ์พกพา เช่น 

โทร ัพท์มื ถื  แท็บเล็ตค มพิ เต ร์ เน็ตบุ๊ก ท างานบนลิ
นุกซ์ เค ร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริ ัทแ นดร ยด์  จากนั้น
บริ ัทแ นดร ยด์ถูกซื้ โดยบริ ัท  และน าแ น
ดร ยด์ไปพัฒนาต่  ภาย ลังถูกพัฒนาในนามข ง  

  ทาง  ได้เปิดใ ้นักพัฒนา
ามารถแก้ไขโค้ดต่าง  ด้ ยภา าจา า และค บคุม
ุปกรณ์ผ่านทางชุดค า ั่งที ่  พัฒนาขึ้น  

2.3 JSON 
 (   ) คื  

รูปแบบข งข้ มูลที่ใช้  า รับแลกเปลี่ยนข้ มูลที่มีขนาด
เล็ก ซึ่ ง ามารถท าค ามเข้าใจได้ ง่าย ร งรับการ
แลกเปลี่ยนข้ มูลบน ถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน  
เป็นรูปแบบข้ มูลตั ัก รที่มีค ามเป็น ิ ระ ย่าง

มบูรณ์ แต่จะมี ลักการเขียนที่คุ้นเคยกับนักเขียน
โปรแกรมภา าต่าง  ได้ดี ท าใ ้  เป็นภา า
แลกเปลี่ยนข้ มูลที่ มบูรณ์แบบ และได้รับค ามนิยมใน
ปัจจุบัน 

2.4 สื่อการเรียนการสอน 
ื่ การเรียนการ น มายถึง ิ่งต่าง  ที่เป็น

บุคคล ั ดุ ุปกรณ์ ตล ดจนเทคนิค ิธีการ ซึ่งเป็น
ตั กลางท าใ ้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประ งค์ข ง
การเรียนการ นที่ก า นดไ ้ได้ ย่างง่ายและร ดเร็ เป็น
เครื่ งมื และตั กลางซึ่งมีค าม  าคัญในกระบ นการ
เรียนการ นมี น้าที่เป็นตั น าค ามต้ งการข งครูไป ู่
ตั นักเรียน ย่างถูกต้ งและร ดเร็ เป็นผลใ ้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่ง มายการเรียนการ

นได้ ย่างถูกต้ ง เ มาะ ม 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการ ึก าค้นค ้างาน ิจัยท่ีเกี่ย ข้ งกับการ

พัฒนาแ พพลิเคชัน ่งเ ริมการเรียนรู้ ผู้ ิจัยได้ค้นพบ
งาน ิจัยท่ีเกี่ย ข้ งกับการพัฒนางาน ดังนี้ 

ละ งเพชร  มิ่งข ัญ ป ีณา ิลา ( ) ได้
พัฒนาแ พพลิเคชัน ่งเ ริมการเรียนรู้ภา ากัมพูชาบน
มื ถื ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ เมื่ เปิดประชาคม
าเซียน ( ) ในปี พ. .  ใช้ในการติดต่ ื่ าร 

และใช้เป็นตั ช่ ยในการแปลใ ้กับนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุน
ีกมากมาย โดยแบ่ง ม ดใ ญ่ ได้เป็น  ม ด ได้แก่ 
น้าพยัญชนะ น้าค า ัพท์ น้า นทนา ผ่านฟังก์ชัน

ต่าง  แ พพลิเคชัน ามารถใช้งานได้ตาม ัตถุประ งค์ที่
ก า นด 

       ( )  
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ณัชชา  ก รี กุล จามรกุล  เ ล่าเกียรติกุล 
( ) ได้พัฒนาแ พพลิเคชัน ื่ การเรียนรู้ภา าเกา ลี
 า รับผู้เริ่มต้นบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ เ มาะ
 า รับผู้ที่ นใจในภา าเกา ลีเบื้ งต้นทั่ ไป ามารถ

ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใ ญ่ ท าใ ้ได้รับค ามรู้ค ามบันเทิง
ดแทรก ื่ ในการเรียนรู้ภา าเกา ลีเบื้ งต้น  

ผลการ ิจัยพบ ่าการใช้งาน ื่ การเรียนรู้ภา า
เกา ลี  า รับผู้เริ่มต้น โดยใช้เกณฑ์การใ ้ คะแนนข งลิ
เกิร์ต จากผู้ใช้งานจ าน น  คนพบ ่ามีค่าเฉลี่ยค ามพึง
พ ใจ ในด้านค ามนา่ นใจข ง แ พพลิเคชัน ยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย .  ด้านภาพและเ ียง ยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย .  ด้านเนื้ าภายในแ พ
พลิเคชัน ยู่ในระดับมาก มีคะแนน ค่าเฉลี่ย .  ด้าน
รุปแ พพลิเคชัน ยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย .  
รุปได้ ่า ื่ การเรียนรู้ภา าเกา ลี  า รับผู้เริ่มต้น
ามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ มีประ ิทธิภาพ มี

ภาพเ ียงค่ นข้างชัดเจน ถื เป็นการ ร้าง ทางเลื กใ ้แก่
ผู้ที่ต้ งการจะ ึก าภา าเกา ลี  า รับ ผู้เริ่มต้นได้ดี  

3. วิธีด าเนินการ
3.1 ขั้นตอนการศึกษาโครงการและรวบรวมข้อมูล 

ผู้จัดท าได้ ึก าและร บร มข้ มูลจาก ลาย
แ ล่งโดยแบ่ง ่ นข งการ ึก า กเป็น  ่ นคื  

) ึก าเนื้ า ิชาไ ทีเพื่ ชี ิต จากเ ็บไซต์
นัง ื จาก ้ ง มุด และจากการ บถาม าจารย์

ราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท  และร บร มข้ มูล 
) ึก า ิธีการท างานข งโปรแกรม จากแ พ

พลิเคชันท่ีรูปแบบการท างานที่คล้ายคลึงกันมาทด บ ดู
การท างานข งตั โปรแกรม  
3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

ขั้นต นการ ิเคราะ ์และ กแบบงานนี้ เป็น
การจ าล งการท างานข งระบบโดยร ม โดยมีขั้นต น
ดังนี ้

. .     

ภาพที ่     ข งระบบ 

3.4 การพัฒนาแอพพลิเคชัน 
ขั้นต นการพัฒนาเกมปริ นาไ ทีเพื่ ชี ิต 

 า รับระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ โดยพัฒนาขึ้นด้ ย
โปรแกรม  และ   ตามโครง ร้างที่

กแบบไ ้ 

3.5 การทดสอบแอพพลิเคชัน 
การทด บแ พพลิเคชัน คื  การตร จ บ

และยืนยันค ามถูกต้ งในการท างาน เป็นกระบ นการที่
ช่ ยใ ้ผู้พัฒนาแ พพลิเคชันน้ันมีค ามมั่นใจ ่าแ พพลิเค
ชันท่ีพัฒนาขึ้น ามารถท างานได้ถูกต้ งมากที่ ุด 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ผลของการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
     ผลข งการพัฒนาเกมปริ นาไ ทีเพื่ ชี ิต  า รับ
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ การท างานข งแ พพลิเคชัน
ประก บด้ ย  ่ น ลัก  คื  ่ นเนื้ าและ ่ นเกม 
. .  ่ นเนื้ า 

เนื้ าประก บไปด้ ยบทเรียนจ าน น  บท 
โดยมี ั ข้ บทเรียนดังภาพที่  โดยผู้ใช้งานต้ งท าการ
ล็ ก ิน รื ลงทะเบียนก่ นเข้าใช้งาน 

       ( )  
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ภาพที ่  น้าล็ ก ินเขา้ ู่ระบบ

ภาพที ่  น้ารายการเนื้ าบทเรียน

. .  ่ นเมนู ลัก 

ภาพที ่  น้าเมนู ลัก 

่ นเมนู ลัก ประก บด้ ย  เมนูย่ ย ได้แก่ 
คู่มื การใช้งาน เนื้ าราย ิชา และเกมปริ นาไ ที  

. . .  คู่มื การใช้งาน คื  น้า ธิบาย
ิธีการใช้งานโปรแกรม  า รับผู้ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม

มาก่ น 
. . .  เนื้ าราย ิชา ประก บไปด้ ยการ

รุปเนื้ าจากราย ิชาโดยแบ่ง กเป็น  บทเรียน 
. . .  เกมปริ นาไ ที  คื  จะน าเนื้ าใน

แต่ละบท มาประยุกต์ท าเกมโดย ้าง ิงรูปแบบข งเกม
ปริ นาฟ้าแลบ โดยน าเนื้ าในบทเรียน ิชาเทคโนโลยี
เพื่ ชี ิตมาท าเป็นเกม (ในรูปแบบเกมต บค าถาม)   

       ( )  
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ภาพที ่  เกมปริ นาไ ที  ในรูปแบบเกมถามต บ 

5. สรุป
การพัฒนาเกมปริ นาไ ทีเพื่ ชี ิต  า รับ

ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ น ด ร ย ด์ ซึ่ ง เ ป็ น 
แ พพลิเคชันที่ผู้เรียน ามารถใช้เป็น ื่  า รับทบท น
เนื้ าและทด บค ามรู้ที่ไดร้ับจากการเรียน ในราย ิชา 

 เทคโนโลยี าร นเท เพื่ ชี ิตเ มาะ  า รับผู้ที่
นใจเรียน ิชาเทคโนโลยีเพื่ ชี ิต ซึ่งท าใ ้ได้รับค ามรู้

ค ามบันเทิง ดแทรกใน ื่ การเรียนรู้ ิชาเทคโนโลยี
าร นเท เพื่ ชี ิต ีกด้ ย 

5.1 ข้อจ ากัด 
. .  ุปกรณ์ที่ใช้ในการทด บมีจ ากัดดังนั้น

ในการ กแบบจึงต้ งค านึงขนาด น้าจ ข งผู้ใช้ที่
แตกต่างกัน 

. .  การพัฒนาต้ งใช้เซิร์ฟเ ร์ที่ ามารถ
เข้าถึงได้แบบ าธารณะเพื่ ทด บการท างานจริงข ง
ระบบ ซึ่งแก้ปัญ าโดยการข ใช้พื้นที่เซิร์ฟเ ร์ข ง
าขา ิชาในการทด บ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
) ค รมีรูปแบบค าถามที่ ลาก ลายมากยิ่งขึ้น รื เพิ่ม

ิชา ื่นที่มีเนื้ าเกี่ย ข้ ง ดแทรกเข้ามา 
) พัฒนาใ ้ร งรับการเล่นในแบบ ฟไลน์

เอกสารอ้างอิง 
[1]   คื ะไร . 

แ ล่งที่มา:  
:// . . / 

( ันท่ี ืบค้น  มกราคม พ. . ) 
[2]      ท าค ามรู้จักกับ  คื ะไร . 

( กันยายน )  
แ ล่งที่มา: 

:// . . / .
 

( ันท่ี ืบค้น  มกราคม พ. . ) 
[3]      น. ไพฑูรย์  มะณ.ู ค าม มายข ง ื่ การ น. 

ระบบ นไลน์  
แ ล่งที่มา: 

:// . . / /  
( ันท่ี ืบค้น  มกราคม พ. . ) 

[4]      ละ งเพชร  มิ่งข ัญ ป ีณา ิลา. แ พลิเคชัน     
่งเ ริมการเรียนรู้ภา ากัมพูชาบนมื ถื

ระบบปฏิบตัิการแ นดร ยด์  าขาเทคโนโลยี
าร นเท  ม า ิทยาลัยราชภัฏจันทรเก ม  

 
[5]    ณัชชา  ก รี กุล จามรกุล  เ ล่าเกียรติกุล. 

การ    พัฒนาแ พพลิเคชัน ื่ การเรียนรู้ภา า
เกา ลี  า รับผู้เริ่มต้น บนระบบปฏิบัติการแ น
ดร ยด์  าขา ิชาระบบ าร นเท  
ม า ิทยาลัยราชภัฏจันทรเก ม  . 

ค าถามท่ีตอบถูกปัจจุบัน : 2
ตอบถูกติดกันสูงสุด : 3

       ( )  
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สมุดบันทกึการดูแลโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
The Greennote 

มบูรณ์ บ าเพ็ญกิจ  จันทนิภา ร มทรัพย์ 
าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

.  . .  

บทคัดย่อ 
โมบายแอปพลิเคชัน กรีนโน้ต (GreenNote) 

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการด าเนินกิจกรรมโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จั งหวัดฉะเ ชิง เทรา ส าหรับการจัดการข้อมูลการ
บ ารุงรักษาต้นไม้ในโครงการ และการแสดงข้อมูลส าคัญ
ของต้นไม้ดังกล่าวแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปให้ได้รับ
ทราบ ระบบรองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยประยุกต์ใช้ BootStrap framework ส าหรับ
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตามแนวทาง responsive 
design ระบบแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ส าหรับนักเรียนใช้ในการบันทึกข้อมูลการบ ารงุรักษาต้นไม้
ในโครงการและการแสดงข้อมูลที่ส าคัญของต้นไม้ผ่านการ
สแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ส าหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งQR 
code ติดแสดงอยู่ ณ ต้นไม้แต่ละต้น ระบบรองรับการ
ถ่ายภาพต้นไม้ที่บ ารุงรักษาและการแสดงความคิดเห็นที่
เ ช่ือมโยงกับเครือข่ ายสังคมออนไลน์  (Facebook)  
รวมทั้งมีระบบในการให้คะแนนความช่ืนชอบในต้นไม้แต่
ละต้น ส่วนที่ 2 ได้แก่ ระบบส าหรับครูผู้ดูแลกิจกรรมใน
การติดตามความก้าวหน้าของการดูแลต้นไม้ในโครงการ 
ในการพัฒนาโครงงานดังกล่าว คณะผู้พัฒนาด าเนินการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลและทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน ณ 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

ค ำส ำคัญ :  คิวอาร์โค้ด, การบ ารุงรักษาต้นไม้ 

Abstract 
Mobile Application Greennote developed for 
support the activities of the Botanical Garden 
Project of Phuttirungsriphibul School, Banpho 
School district in Chachoengsao. For the 
management information of tree maintenance 
program and show info the importance of tree 
to the students and another people to know 
about that. The system support Andriod by 
adapt using Bootstrap framework for design user 
interface to responsive design. The system have 
devided by 2 part : 1 For student to using for 
record data of tree maintenance program and 
show the importance information of tree 
through scanning QR codes for individuals which 
displayed at each tree. The system supports 
photography of tree maintenance and 
comment that connect with social networking 
(Facebook) include system to give score the 
favorite each tree. 2 The system for teacher 
who support activities for following progress of 
project. The implementation of a respository 
and test the applications apps at 
Phuttirungsriphibul School. 

Keyword :  QR code, Tree maintenance 
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1. บทน า
ธรรมชาติและ ิ่งแ ดล้ มเป็น ิ่งที่มีค าม  าคัญ

และมีผลกระทบโดยตรงต่ การด าเนินชี ิตประจ า ัน 
โดยเฉพาะต้นไม้ ซึ่งช่ ยในการผลิตก๊าซ กซิเจนซึ่งเป็น
ปัจจัย  าคัญต่ ชี ิตมนุ ย์ และช่ ยดูดซับมลภา ะทาง
ากา ที่เป็นพิ  ดังนั้นจึงมีค ามจ าเป็นที่ต้ ง ร้างค าม

ตระ นักใ ้แก่บุ คคลทั่ ไปใน ั งคม ใ ้ เล็ ง เ ็นถึ ง
ประโยชน์และค าม  าคัญข งการ นุ รั ก ์ ต้น ไม้ 
โดยเฉพาะเด็กและเยา ชนซึ่งถื เป็นก าลัง  าคัญที่จะช่ ย
่งเ ริมและ นุรัก ์ต้นไม้ใ ้คง ยู่ใน ภาพแ ดล้ มต่ ไป 

ดังเ ็นได้จากการที่โรงเรียนต่าง  จัดกิจกรรมในการ
่งเ ริมการ นุรัก ์ต้นไม้และ ิ่งแ ดล้ ม ค บคู่ไปกับการ

จัดการเรียนการ น เ ช่น โครงการนัก ืบ ายน้ า 
โครงการนัก ืบ ายลม ร มทั้งโครงการ นพฤก า ตร์
ในโรงเรียน ซึ่งถื เป็นกิจกรรมที่ช่ ย ่งเ ริมใ ้นักเรียนได้
ฝึกการดูแลและบ ารงุรัก าต้นไม้ ร มทั้งเป็นการใ ้ค ามรู้
เบื้ งต้นเกี่ย กับต้นไม้แก่ผู้ที่พบเ ็น 

แต่ ย่างไรก็ตามกระบ นการในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ นพฤก า ตร์ในโรงเรียน ยังขาดการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่ ย ่งเ ริมและกระตุ้นค าม นใจแก่ผู้
ร่ มกิจกรรม ดังนั้นคณะผู้พัฒนาจึงมีแน คิดในการพัฒนา
ระบบโมบายแ ปพลิเคชัน กรีนโน้ต ( ) ซึ่ง
ร งรับการท างานบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ 
( ) เพื่ ใช้ประก บการท ากิจกรรมดังกล่า  ใน
การจัดการข้ มูลการบ ารุงรัก าต้นไม้ในโครงการ และ
การแ ดงข้ มูล  าคัญข งต้นไม้ดังกล่า แก่บุคคลทั่ ไปใ ้
ได้รับทราบ โดยระบบแบ่งการท างานเป็น  ่ น ได้แก่ 
่ นที่    า รับนักเรียนใช้ในการบันทึกข้ มูลการ

บ ารุงรัก าต้นไม้ในโครงการ และการแ ดงข้ มูลที่  าคัญ
ข งต้นไม้ผ่านการ แกนคิ าร์โค้ด (  )  า รับ
บุคคลทั่ ไป ซึ่งติดแ ดง ยู่ ณ ต้นไม้แต่ละต้น ระบบ
ร งรับถ่ายภาพต้นไม้และการแ ดงค าม ่ นที่  ได้แก่ 

ร ะ บ บ  า รั บ ค รู ผู้ ดู แ ล กิ จ ก ร ร ม ใน ก า ร ติ ด ต า ม
ค ามก้า น้าข งการดูแลต้นไม้ในโครงการ  

ในการพัฒนาโครงงานดั งกล่ า  คณะผู้ พัฒนาจะ
ด าเนินการลงพื้นที่เก็บข้ มูลและทด บการใช้งาน 
แ ปพลิเคชัน ณ โรงเรียนพุทธิรัง ีพิบูล  าเภ บ้านโพธิ์ 
จั ง ัดฉะเ ชิง เทรา ซึ่ งมีการด า เนินโครงการ น
พฤก า ตร์ในโรงเรียน ยู่ในปัจจุบัน 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 2.1 Bootstrap Framework 

Bootstrap เป็น   ที่
ามารถ ร้างเ ็บแ พลิเคชันได้ ย่างร ดเร็  และ 
ยงาม ตั   มีทั้ง   และ 

  ใ ้เราได้เรียกใช้งานได้ ย่าง
ลาก ลาย ตั   ถูก กแบบมาใ ้ร งรับการ

ท างานแบบ   ซึ่งท าใ ้เขียนเ ็บแค่ครั้ง
เดีย ามารถน าไปรันผ่านเบราเซ ร์ได้ทั้งบน มื ถื  แท็บ
เล็ต และพีซีท่ั ไป โดยที่ไม่ต้ งเขียนใ ม่ Bootstrap ถูก
พัฒนาขึ้นด้ ยกลุ่มนักพัฒนาจากทั่ ทุก นแ ่งในโลก มี
การ ัปเดท ยู่ตล ดเ ลา เพื่ ร งรับการท างานได้ ย่าง
ทัน มัย และ การแก้ไขปัญ าต่าง  รื   ก็ท าได้เร็  
ดังนั้น จึงได้เลื กที่จะใช้ Bootstrap ในการน ามาช่ ย
พัฒนาโครงงาน ทั้งเ ็บแ พลิเคชัน  บนมื ถื  
Bootstrap เป็นเครื่ งมื ที่ช่ ยใ ้ ามารถพัฒนาเ ็บแ
พลิเคชันได้ ย่างร ดเร็ และดู ยงาม  (  

) นั้นถูก กแบบมาเพื่ ใ ้ทัน มัยตล ดเ ลา 
ามารถน าไปใช้ได้กับเ ็บที่ท่ั ไป  

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด 
คิ าร์โค้ด ( ) คื ร ั ชนิด นึ่ง ซึ่ง

ามารถเก็บข้ มูลได้โดย   มี น้าที่ไ ้เก็บข้ มูล
ต่าง    นี้ ามารถถูก ่านได้ ย่างร ดเร็ ด้ ย
การที่ข้ มูล   เก็บไ ้เป็นข้ มูลตั ัก รเราจึง
ามารถน า   มาประยุกต์ใช้ได้ ลาก ลาย
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รูปแบบ เช่น เก็บข้ มูล  ข งเ ็บไซต์  ข้ ค าม  
เบ ร์โทร ัพท์ และข้ มูลที่เป็นตั ัก รได้ ีกมากมาย [4]

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการ ึก าค้นค ้างาน ิจัยที่เกี่ย ข้ งกับการพัฒนา
แ พพลิเคชัน ่งเ ริมการเรียนรู้ผู้ ิจัยได้ค้นพบงาน ิจัยที่
เกี่ย ข้ งกับการพัฒนางาน ดังนี ้

ระบบการตร จ บการเข้าเรียนข งนิ ิตโดย
ใช้  : กรณี ึก า คณะ ิลป า ตร์และ ิทยา
ตร์ าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ ปี  

ในปัจจุบันจ าน นผู้ที่เข้าเรียนใน ถาน ึก า
เพิ่มจ าน นมากขึ้น บางราย ิชาจ าเป็นจะต้ งท าการ
ตร จ บรายช่ื การเข้าเรียนเพื่ ค ามมีระเบียบ ินัยข ง
นัก ึก า ิธีการตร จ บรายช่ื การเข้าเรียนมักใช้แน
ทางการขานช่ื เป็น ลัก ท าใ ้ขั้นต นการตร จ บ
โดยร มท าได้ไม่ ะด กนัก และเ ียเ ลา ่ น นึ่งไปกับ
ขั้นต นการ ร้างรายงานเพื่ น ามาใช้ในขั้นต น ุดท้าย 
ย่างไรก็ตาม การตร จ บรายช่ื ยังคงเป็นขั้นต นที่
 าคัญในราย ิชาที่มีผู้ เรียนเป็นจ าน นมาก ซึ่งการมี

เครื่ งมื รื ิธีการที่จะช่ ยใ ้ขั้นต นการตร จ บ
รายช่ื ท าได้ ะด กมากขึ้น จึงเป็นเรื่ งที่  าคัญ ดังนั้น
ผู้ ิจัยจึงมีแน คิดในการน า ุปกรณ์พกพาเข้ามาช่ ยใน
การท างาน โดยประยุกต์ใช้ร ั   ร่ มกับข้ มูล
การลงทะเบียนข งนัก ึก า ผลจากการท างานพบ ่า
ระบบการตร จ บรายช่ื บน ุปกรณ์เคลื่ นที่ผ่านร ั  

 ามารถช่ ยใ ้การท างานโดยร ม ะด กและ

ร ดเร็ มากยิ่งขึ้น 

ระบบบริ ารจัดการข้ มูลทางการเก ตร กรณี ึก า 
ูนย์การเรียนรู้เ ร ฐกิจพ เพียง และ ิ่งแ ดล้ ม ึก า 

ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้   ปี  
ระบบบริ ารจัดการข้ มูลทางการเก ตร ถูก

กแบบมาเพื่ ึก า  ิเคราะ ์  และ กแบบระบบ

บริ ารจัดการข้ มูลทางการเก ตรจากเดิมที่มีการจัดเก็บ
ข้ มู ล ในรูปแบบแฟ้มข้ มูล   โดยมี การน าระบบ
ค มพิ เต ร์มาใช้ในการจัดเก็บ และประม ลผลข้ มูล  
เช่น  การจัดการข้ มูลงาน  จัดการข้ มูลค าถาม  จัดการ
แบบฟ ร์มการบันทึกงาน  การบันทึกผลการด าเนินงาน 
การตร จ บผลการด าเนินงาน  และ กรายงาน
กระบ นการท างานท้ัง มดข งระบบบริ ารจัดการข้ มูล
ทางการเก ตรใ ้มีค ามเป็นระเบียบง่ายต่ การใช้งาน ใน
การจัดท าโครงงานนี้  ผู้จัดท าได้ใช้ ลักการ ิเคราะ ์และ

กแบบระบบโดยใช้    
( ) ในการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบ โดยใช้
ฐานข้ มูลมายเ คิ แ ล ( )  ซึ่งเป็นข้ มูลเชิง
ัมพันธ์ในการจัดเก็บข้ มูล  และพัฒนาระบบด้ ย

โปรแกรมภา าพีเ ชพี ( )  

3. วิธีการด าเนินการ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม 

 เป็นการพัฒนาที่มีจุดประ งค์เพื่ ต้ งการใ ้
มีการน าเ น กมาในรูปแบบที่ผู้ใช้ ามารถใช้งานได้ 
โดยการน าเ น ข้ มูลที่ ลาก ลาย เช่นการน าเ น
เพื่ ใ ้เข้าใจง่าย ท าใ ้ผู้ใช้งานได้รับรู้และใช้งาน ะด ก
มากขึ้น เพื่ เป็นประโยชน์และเพิ่มค ามร ดเร็ ใ ้แก่ผู้ใช้ 
โดยมีรายละเ ียดขั้นต น ิธีด าเนินโครงงานการพัฒนา
ระบบงานดังน้ี 
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ภาพที่ .  โครง ร้างการท างานข งระบบ แบ่งโดยการ
ท างานดังน้ี  

. นักเรียนบันทึกข้ มูลการบ ารุงรัก าต้นไม้
ประจ าตั  
. นักเรียน ามารถดูคะแนนข งตนเ งได้
. ผู้ใช้ทั่ ไป ครู และนักเรียน ใช้งานแ ปพลิเคชัน

เพื่ แกน  ที่ติด ยู่บนต้นไม้ 
.   รับร ั ต้นไม้เพื่ ่ง

ต่ ไปค้น าข้ มูลข งต้นไม้ 
.   ่งร ั ต้นไม้เพื่

ค้น าข้ มูลใน  
. ่งข้ มูลใน  กลับในรูปแบบ  เพื่

กลับไปแ ดงบน  
. ครู ามารถดูข้ มูลที่นักเรียนบันทึก
. ครู ามารถแ ดงค ามคิดเ ็นและใ ้คะแนน
. ครู า ม ารถ เ ลื กท า ง าน ได้ ท า ง  

 รื   

ภาพที่ .  โครง ร้างการท างาน  า รับคุณครู 

ภาพที่ .  โครง ร้างการท างาน  า รับนักเรียน 

4. ผลการด าเนินงาน
 า รับผลการด าเนินงาน  แ พพลิเคชันกรีน

โน้ต บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์  ด้านระบบ  
 มีลัก ณะการด าเนินงานดังน้ี 

4.1 ส่วนของนักเรียนและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

. .  นักเรียนที่มีร ั ผู้ใช้แล้  คื นักเรียนต้ ง
มี ช่ื ผู้ใช้งาน และร ั ผ่าน เพื่ ท าการล็ ก ินเข้า ู่ น้า
การดูแลต้นไม้ ในแ พพลิเคชันได้ นักเรียนจะ ามารถที่
จะกระท าการต่ ไปนี้ได้ 

x ามารถล็ ก ินเข้า ู่ระบบได้ โดยใช้ช่ื ผู้ใช้เป็น
ร ั ประจ าตั นักเรียน และร ั ผ่านเบื้ งต้นที่
ได้รับจากครูผู้ดูแล

       ( )  
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x ามารถแก้ไขข้ มูลเบื้ งต้นและร ั ผ่านข ง
ตนเ งได้

x ามารถบันทึกข้ มูลการบ ารุงรัก าต้นไม้ที่
รับผิดช บได้

x ามารถถ่ายภาพต้นไม้ที่รับผิดช บเพื่ ใช้ใน
การติดตามการบ ารุงรัก าต้นไม้ในแต่ละ ันได้

x ามารถดูค ามคิดเ ็นที่ได้รับจากครูประจ า
โครงการได้

x ามารถดูคะแนนที่ได้รับการประเมินจากครู
ประจ าโครงการได้

x ามารถ แกน   เพื่ ดูข้ มูลต้นไม้ทุก
ต้นในโครงการได้

. .  าจารย์ผู้ดูแลโครงการ คื าจารย์ต้ ง มี
ช่ื ผู้ใช้งาน และร ั ผ่าน เพื่ ท าการล็ ก ินเพื่ ยู่
ใน ิทธิ์ข ง าจารย์ผู้ดูแลโครงการ าจารย์ ามารถ
ที่จะกระท าการต่ ไปนี้ได้ 

x ามารถล๊ ก ินเข้า ู่ระบบในฐานะครูประจ า
โครงการได้

x ามารถแก้ไขข้ มูลพื้นฐานและร ั ผ่านข ง
ตนเ งได้

x ามารถบันทึกข้ มูลพื้นฐานต้นไมใ้นโครงการ
ได้

x ามารถจัดการข้ มูลนักเรียนในโครงการได้
x ามารถดูบันทึกการบ ารุ งรัก าต้นไม้ข ง

นักเรียนแต่ละคนได้
x ามารถแ ดงค ามคิดเ ็นไปยังนักเรียนแต่ละ

คนได้
x ามารถประเมินคะแนนการบ ารุงรัก าต้นไม้

ข งนักเรียนแต่ละคนได้ โดยประเมินจากการ
บันทึกและภาพถ่ายต้นไม้

x ามารถ แกน   เพื่ ดูข้ มูลต้นไม้แต่
ละต้นในโครงการได้

4.2 ผลการด าเนินงาน 

ภาพที่ .  น้าจ ลักเตรียมค ามพร้ มในการเข้าใช้
งานแ พพลิเคชัน 

ภาพที่ .  น้าจ แกน  

ภาพที่ .  น้าแ ดงข้ มูลพื้นฐานข งต้นไม้แตล่ะต้น 

       ( )  
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ภาพที่ .  น้ารายการต้นไม้ทั้ง มด 

ภาพที่ .  น้าล็ ก ิน  า รับนักเรียน 

ภาพที่ .  น้าบันทึกการดูแลต้นไม ้

5. สรุปผล
รุปได้ ่าโมบายแ พพลิเคชัน  ที่

พัฒนาขึ้นมีประ ิทธิภาพ ยู่ในระดับที่ดี ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการ น และ ามารถปลูกฝัง
จิต  านึกใ ้เยา ชน ันมาดูแลต้นไม้ และมีค ามรู้เกี่ย กับ
ข้ มูลข งต้นไม้แต่ละต้นได้  
6. กิตติกรรมประกาศ

โมบายแ พพลิเคชัน   าเร็จลุล่ ง
ไปด้ ยดีเพราะค ามกรุณาจากท่าน าจารย์น ลปราง 
แ ง ุไร และ าจารย์ ุพัฒน์ ุขเก ม ที่ปรึก าโครงการ 
ที่ค ยใ ้ค ามช่ ยเ ลื  ใ ้ค าปรึก า เกี่ย กับการพัฒนา
โปรแกรม ผู้พัฒนาโปรแกรม ข กราบข บพระคุณท่าน 
าจารย์น ลปราง แ ง ุไร และ าจารย์ ุพัฒน์ ุขเก ม 

เป็น ย่าง ูง ณ โ กา นี้ด้ ย 

       ( )  
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7. เอกสารอ้างอิง
[1] การเขียนโปรแกรม  า รับ . ระบบ

นไลน์  
แ ล่งที่มา: ://

. . / 
( ันท่ี ืบค้น  มกราคม พ. . ) 

[2] บัญชา ปะ ลีะเต ัง. .พัฒนาเ ็บแ ปพลิเคชั่น
ด้ ย  ร่ มกับ  และ . 
ซีเ ็ดยูเคชั่น จ ากดั (ม าชน). 

[3] พร้ มเลิ  ล่ ิจิตร. . คู่มื เขียนแ พ 
 ด้ ย   . 

ซีเ ็ดยูเคชั่น จ ากดั (ม าชน). 
[4] ม.ป.ป. ร้าง   ด้ ย . ระบบ

นไลน์  
แ ล่งที่มา:  

:// . . / / /
.  

( ันท่ี ืบค้น  มกราคม พ. . ) 
[5] ระบบการตร จ บการเข้าเรียนข งนิ ิตโดยใช้ 

 : กรณี ึก า คณะ ิลป า ตรแ์ละ ิทยา
ตร์ าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ 

แ ล่งที่มา: 
:// . . . . /  

( ันท่ี ืบค้น  ธัน าคม ) 
[6] ระบบบริ า รจั ดก ารข้ มู ลทา งการ เก ต ร 

กรณี ึก า ูนย์การเรียนรู้เ ร ฐกิจพ เพียง และ
ิ่งแ ดล้ ม ึก า ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต
ระแก้  

แ ล่งที่มา: 
:// . . . . /  

( ันท่ี ืบค้น  ธัน าคม ) 
[7]   ชุดพัฒนาซ ร์ฟแ ร์  า รับแ น

ดร ยด์ . ( ธัน าคม ) 
แ ล่งที่มา: 

:// . . . / / /
/ 

( ันท่ี ืบค้น  มกราคม พ. . ) 

[8]   . .     
 . ระบบ นไลน์  

แ ล่งที่มา
:// . . / /

/  
( ันท่ี ืบค้น  มกราคม พ. . ) 

       ( )  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อ
ศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่
มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 4/2
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบบประเมิน
คุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพแอปพลิ เคชันเพื่ อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43, 
S.D. = 0.55) และด้านเทคนิคและการออกแบบอยู่ในระดับมาก
ที่ สุด  (�̅�= 4.56 , S.D. = 0.50)  และผู้ ใช้มี ความพึ งพอใจต่ อ 
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 
4.55, S.D. = 0.62) สรุป ได้ ว่าแอปพลิ เค ชัน เพื่ อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น สามารถ
น าไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้ 

 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แอนดรอยด์  

Abstract 
The purposes of this research were to 1)  

to develop the app-based learning English on 
android 2) to study the quality of the app-based 
learning English on android and 3) to study the 
satisfaction of the students who learned by using 
the app-based learning English on android. The 
samples were 36 Grade 4/2 students from 
Demonstration Elementary School, Pranakorn Si 
Ayutthaya Rajabhat University, obtained by using 
the simple random sampling technique. The 
research instruments consisted of the app-based 
learning English on android, an assessment 
forms, and a satisfaction questionnaire. The 
research statistics were used mean and standard 
deviation.  

Results of the research were as follows: the 
app-based learning English on android quality by 
data’s experts were a good level. (�̅�= 4.43, S.D. 
= 0.55). For the technique and design’s experts 
were a excellent level. (�̅� = 4.56, S.D. = 0.50). 
The students’ satisfaction with learning through 
use of the app-based learning was a excellent 
level. (�̅�= 4.55, S.D. = 0.62). Therefore, the App-
based learning English on android can be used as 
learning English in grade 4 students. 
 

Key Words:  App-Based Learning English, Android
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1. บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 22 
ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพรวมไปถึงมาตรา 23 ข้อ 2, 4 และข้อ 6 ที่กล่าวว่า
การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้รอบตัว และ
จัดการเรียนรู้ให้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี [1] 
 การพัฒนาสื่อการสอนจึงมีบทบาทส าคัญและเป็นสื่อกลาง ที่
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื่องจากสื่อการสอนเป็นสิ่งเร้า เป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดความสนใจ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก
และจินตนาการโดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา มี
ลักษณะอยากรู้อยากเห็น การน าสื่อการสอนมาสอนในบทเรียน 
จะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจและเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น การใช้
เกมเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ถือเป็นเทคนิค วิธีการ 
หรือสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ เกมท าให้เกิดความสนุกสนาน เร้าความสนใจและยังผ่อน
คลายความตึงเครียดในการเรียนได้อีกด้วย  [2] ในปัจจุบัน
โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างมากและมีการพัฒนาโดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้น า
โทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษาอย่างหลากหลายมาก
ขึ้ น  จะ เห็ น ได้ ว่ า โมบาย เลิ ร์น นิ่ ง  (Mobile Learning ห รื อ  
M-Learning) เป็นนวัตกรรมที่มีแนวโน้มจะใช้อย่างแพร่หลายใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้งในระบบจัดการเรียนการสอน และสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา [3] จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี M-Learning 

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายสถาบันการศึกษาน ามาใช้ในการ
พัฒนาระบบการศึกษาไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งความรู้อย่างไม่จ ากัดสถานที่ เวลา และเป็นวิธีในการจูงใจให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียน [4] แอปพลิเคชันจึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจในการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ [5] ที่กล่าวว่า การเรียนรู้มี
หรือเกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
คอมพิวเตอร์พกพา หรือเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล 

(สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ) ท าให้การเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้มากขึ้นด้วย 

 ในประเทศไทยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มุ่ งพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษา เพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  
ไดถูกตองตามหลักภาษาและเขาใจวัฒนธรรมอันหลากหลาย 
เพื่อการเขาสูสังคมของเจาของภาษาไดเหมาะสม โดยมีการ
ก าหนดจ านวนคลังค า โครงสรางไวยากรณ ตลอดสาระส าคัญไวให
สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ใน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ให้มีการเรียน
รูจากสถานการณ์จริง เรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การเรียนรูด้วยตนเอง [6] อีกทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ท าใหค้ าศัพท์มีความส าคัญเป็นอย่าง
เพราะค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษของการเรียน
ภาษาอังกฤษ ยิ่งหากปราศจากความรู้ด้านค าศัพท์ การสื่อสาร 
ก็จะไม่เกิดขึ้น และอุปสรรค์ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งส าหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษจ านวนมากคือการไม่รู้ค าศัพท์ [7] เนื่องจากการไม่รู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจะส่งผลเสียต่อไปในส่วนของทั้งการฟัง อ่าน 
พูดและเขียน ไม่สามารถท่ีจะเข้าใจเนื้อหาที่อ่าน และจะมีผลท าให้
การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า
มาตรฐาน [8] 

ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยในฐานเป็นนักศึกษาช้ันปีที่  4 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ออกฝึกสังเกตการณ์สอนที่
โรงเรียน และเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
และจากการสังเกตการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ครูยังไม่มีสื่อ
ประกอบการสอนที่ทันสมัยตรงตามความสนใจของนักเรียน จึงได้
สนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาช้ัน
ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองได้ตรงกับศักยภาพ ความต้องการ 
ความถนัด ความสนใจโดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลา สถานที่หรือ
ค่าใช้จ่าย [9] โดยเน้นเนื้อหาเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ความน่าสนใจมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และยัง
ช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนรวมทั่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้นด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
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2. เพื่อศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 63 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งได้ดังนี้ 
 กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ 
จ านวนด้านละ 5 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
 กลุ่มนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถม
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 ได้ จากการเลือกโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย  
ได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 จ านวน 36 คน 

 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 3. ระยะวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และเก็บข้อมูลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับครูประจ าชั้น จ านวน 2 ช่ัวโมง 
  
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
พัฒนาขึ้น 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของ 
System Development Life Cycle : SDLC ซึ่งประกอบด้วย  

ขั้นตอนการพัฒนา 7 ข้ันตอน [10] ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจาก

การสังเกตและสอบถามจากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 คน  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ได้

กระบวนการและสร้างวิธีการด าเนินการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้ และเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาระบบที่เหมาะสม  แล้ว
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) 
ในขั้นตอนของการออกแบบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบ โดย

มีขั้นตอนในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ดังนี้ 
1. ก าหนดเนื้อหา ออกแบบรูปแบบการแสดงผล กิจกรรมการ

เรียนรู้ และก าหนดสื่อมัลติมีเดียที่ต้องใช้ 
2. เขียนบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) เพื่อแสดงให้เห็นล าดับ

การด าเนินเรื่องของเนื้อหาในแอปพลิเคชัน เพื่ อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

3. ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Graphics User Interface : 

GUI) โดยได้ออกแบบหน้าจอให้เหมาะสมกับผู้เรียนและรองรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งประกอบด้วย 1) การก าหนด
ความละเอียดภาพ (Resolution) 2) การจัดพื้นที่และต าแหน่งใน
การวางเนื้อหาและเมนูในการน าเสนอ 3) การเลือกรูปแบบและ
ขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4) การก าหนด
สี  ได้ แ ก่  สี ข อ งตั ว อั ก ษ ร  (Font Color), สี ข อ งฉ าก ห ลั ง
(Background) และสีของส่วนอ่ืน ๆ และ 5) การก าหนดส่วนอ่ืนๆ
ที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) 
ในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 
1. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย โปรแกรม MIT 

App Inventor เป็นโปรแกรมที่ ใช้ส าหรับสร้างแอปพลิ เคชัน
ระบ บ ป ฏิ บั ติ ก ารแอน ด รอย ด์  โป รแ ก รม  Adobe Flash 

Professional CS5 ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม 
Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการสร้างภาพนิ่ง และโปรแกรม 
Audacity ใช้ส าหรับตัดต่อเสียงประกอบในแอปพลิเคชัน 

2. ด าเนินการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตามรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ 
ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในข้ันต้น 
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing) 
น าแอปพลิเคชันที่พัฒนามาท าการทดลองใช้เพื่อทดสอบการ

ใช้งานเบื้องต้นของระบบก่อน ด้วยการสมมติตัวผู้วิจัยเป็นผู้เรียน 
เพื่อข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขทันที จากนั้นน าไปทดลองกับกลุ่ม
ทดลอง เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 คน 
โดยเลือกใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย พบว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจใน 
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นที่ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.62, S.D. = 0.49) 

ขั้นตอนที่ 6 การติดต้ัง (Implementation) 
ติดตั้ งแอพพลิ ช่ันในแท็บเล็ตที่ รองรับระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ เพื่อน าไปเป็นเครื่องมือในการวิจัยตามขั้นตอนที่
ก าหนดต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
ทดสอบการแสดงผล และตรวจสอบหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ระหว่างใช้งาน และแก้ไขให้ดีขึ้น 

2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง 
ทุกข้อค าถามผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่าระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 

3 . น าแอปพลิ เค ชัน เพื่ อ การ เรี ยน รู้ ภ าษาอั งกฤษ บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดท์ี่พัฒนาขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
และผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคและการออกแบบ จ านวนด้านละ 5 คน 
ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น พบว่าผู้เช่ียวชาญ
ด้านเนื้อหามีความเห็นอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.55) 

และผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคและการออกแบบ มีความเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅= 4.56, S.D. = 0.50)  

4 . น าแอปพลิ เค ชัน เพื่ อ การ เรี ยน รู้ ภ าษาอั งกฤษ บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับครูประจ าช้ัน 
จ านวน 2 ช่ัวโมง ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน 
จากนั้นให้ผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจจากแบบประเมินที่
พัฒนาขึ้น แล้วน าผลการประเมินมาตรวจนับคะแนนเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 สถิติที่ ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้  ได้แก่  
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective 

Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะที่ต้องการ
วัด และในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ 
การประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้น โดยในการวิเคราะห์ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินดังน้ี [11] 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00  อยู่ในระดับ มากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50  อยู่ในระดับ มาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50  อยู่ในระดับ น้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

  

7. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor 

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับสร้างแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีภาพประกอบเป็นรูปธรรมสามารถถ่ายทอด
และสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนและง่ายขึ้นทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวตัวการ์ตูนท าให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน อีกทั้ง
แอปพลิเคชันมีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
แอปพลิเคชันตลอดเวลา โดยน าเสนอในหน้าจอแรกประกอบด้วย
ข้อความแนะน าแอปพลิ เค ชัน ปุ่ มกดเพื่ อไปยังหน้าถัดไป  
มีภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวการ์ตูนเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากที่จะ
ศึกษาเนื้อหาในส่วนถัดไป แสดงดังรูปที่  1 เมื่อผู้ เรียนเข้าสู่
บทเรียนในแอปพลิเคช่ันแล้วจะปรากฏหน้าเมนูให้เลือกหมวดหมู่
ของค าศัพท์ที่ต้องการศึกษา แสดงดังรูปที่ 2 เมื่อเข้าสู่หน้าเนื้อหา
ได้น าเสนอในรูปแบบของเกมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ 
แอปพลิเคชัน ประกอบด้วยภาพตัวการ์ตูนเคลื่อนไหว และ
เสียงดนตรีเร้าความสนใจของผู้เรียน ดังรูปที่ 3 ผู้เรียนจะได้รับ
ความสนุกสนานพร้อมกับได้ฝึกฝนทบทวนค าศัพท์ภาษาอังกฤษไป
พร้อม ๆ กัน 
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รูปที่ 1. หน้าจอหน้าแรกของแอปพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 2. หน้าจอหน้าเลือกหมวดหมู่ของค าศัพท์ 
 

 

 

รูปที่ 3. หน้าจอน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบเกมปฏิสัมพันธ์ 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น  
ผลการศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่ อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น โดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ ดังแสดง
ในตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่  1. ผลการศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 
  ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น 
  ด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ x̅ S.D. 
ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.36 0.57 มาก 

ด้านการน าเสนอเนื้อหาภาพ 4.52 0.51 มากที่สุด 
ด้านความถูกต้อง 4.40 0.58 มาก 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.43 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.43, 
S.D. = 0.55) 

 

ตารางที่ 2. ผลการศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 
  ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น 
  ด้านเทคนิคและการออกแบบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ x̅ S.D. 
ด้านส่วนประกอบของภาพกราฟิก
และเสียง 

4.52 0.51 มากที่สุด 

ด้านส่วนประกอบของตัวอักษร 4.48 0.51 มาก 
ด้านส่วนประกอบของปฏิสัมพันธ์ 4.68 0.48 มากที่สุด 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.56 0.50 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าในภาพรวมด้านเทคนิคและการออกแบบ
ของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅= 4.56, S.D. = 0.50) 
 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
พัฒนาขึ้น 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น 
เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4/2 โรงเรียนประถมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 36 คน ดังแสดง
ในตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อ 
  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  ที่พัฒนาขึ้น 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ 

พึงพอใจ x̅ S.D. 
1. ตัวหนังสืออ่านง่าย มีขนาด

เหมาะสม 

4.56 0.61 มากที่สุด 

2. ภาพประกอบมสีีสันสวยงาม 4.44 0.65 มาก 
3. มีตัวการ์ตูนประกอบน่าสนใจ 4.47 0.70 มาก 

4. พื้นหลังมีสีสวยงาม 4.47 0.65 มาก 

5. ดนตรีประกอบดี เสียงดังฟังชัด 4.61 0.64 มากที่สุด 
6. ปุ่มต่าง ๆ กดง่าย และถูกต้อง 4.42 0.77 มาก 
7. ได้ความรู้เรื่องค าศัพท์มากขึ้น 4.58 0.50 มากที่สุด 
8. อยากให้น าไปใช้กับเรื่องอ่ืน ๆ 

ในวิชาภาษาอังกฤษ 

4.58 0.69 มากที่สุด 

9. อยากให้มีสื่อแบบนี้กับวิชาอื่นๆ 4.67 0.48 มากที่สุด 
10. ความประทับใจโดยรวม 4.72 0.45 มากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.55 0.62 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.55, S.D. = 0.62) 
 

8. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่าผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม MIT App Inventor 

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับสร้างแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ ซึ่งมีเครื่องมือช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันอย่าง
ง่ายดาย อีกทั้งยังใช้โปรแกรมเสริมอื่น ๆ ได้แก่ โปรแกรม Adobe 

Flash Professional CS5 ใช้ในการสร้างภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว 
โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการสร้างภาพนิ่งและ
ภาพพื้นหลัง และโปรแกรม Audacity ใช้ส าหรับตัดต่อเสียง
ประกอบ ในแอปพลิ เค ชัน  โดยมี เนื้ อห าเกี่ ย วกั บค าศั พท์
ภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้ขอค าแนะน า

จากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้
เนื้ อหาที่ ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้ เรียนตรงกับวัตถุประสงค์ 
นอกจากนั้นยังมีภาพประกอบเป็นรูปธรรมสามารถถ่ายทอดและ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนและง่ายขึ้นทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวตัวการ์ตูนท าให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน อีกทั้ง
แอปพลิเคชันมีเสียงประกอบ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
แอป พลิ เค ชันตลอด เวลา  สอดคล้ อ งกั บ  [12] ได้ พัฒ น า 
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : 
กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร จังหวัดล าพูน พบว่าองค์ประกอบส าคัญในการสร้าง
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ 
ควรมีการเรียบเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก และมีการตรวจสอบ
ข้อความและเนื้อหาให้ตรงกับตัวช้ีวัดรายวิชา และสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ ใช้รูปภาพและเสียงที่มีความเหมาะสมกับขนาด
หน้าจอของอุปกรณ์ การน าเสนอภาพเคลื่อนไหวควรอยู่ในระดับที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับ [13] ได้สร้างเกมการเรียนรู้สามมิติ
เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษตามทฤษฎีพหุปัญญาของ
นัก เรียนผ่ าน เทคโนโลยี  Augmented Reality บนอุปกรณ์ 
แท็บเล็ต พบว่าการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้สามมิติผ่านอุปกรณ์
แท็บเล็ตช่วยให้นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นอยากเรียนรู้ รู้สึกสนุกและ
มีความสุข โดยเฉพาะแอปพลิเคชันสนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหว
รา่งกายจะยิ่งช่วยใหผู้้เรียนส่วนใหญ่พึงพอใจมากข้ึน  

2. การศึกษาคุณภาพของแอปพลิ เคชันเพื่ อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและการออกแบบ ส าหรับ
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น 
มีคุณภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก (x̅= 4.43, S.D. = 0.55) 

เนื่องจากผู้วิจัยได้ เลือกใช้เนื้อหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว
ยังได้ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสบการณ์สอน 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  เพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกต้อง 
เหมาะสมกับผู้เรียนตรงกับวัตถุประสงค์ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหานั้น ผู้วิจัยได้เลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นครูผูส้อนกลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
อาจารย์ ป ระจ าส าขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ  คณ ะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 คน ที่ มี
ประสบการณ์สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคนิคและการออกแบบมีความเห็นว่าแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.56,  
S.D. = 0.50) เนื่องจากผู้ได้ได้ศึกษาองค์ประกอบการออกแบบ
แอปพลิเคชันจากหนังสือ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
การออกแบบหน้าจอให้เหมาะสมควรออกแบบหน้าจอให้ยืดหยุ่น
กับความแตกต่างของขนาดหน้าจอของอุปกรณ์  เลือกใช้
ภาพกราฟิกทีเ่หมะสม สวยงาม มีความสร้างสรรค์ในการออกแบบ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงสีพื้นหลัง
และรูปพื้นหลัง ไม่ควรใช้โทนสีที่สว่างเกินไป เนื่องจากอาจท าให้
ผู้ใช้เกิดอาการล้าสายตาเมื่อใช้เป็นเวลานาน และความเหมาะสม
ของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบควรสอดคล้องกับเนื้อหาที่
น าเสอนอยู่ในหน้านั้น ๆ และมีการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
เป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้  อีกทั้ง
คุณภาพของเสียงดนตรีประกอบต้องมีความน่าสนใจ ชวนติดตาม 

ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากที่จะศึกษาเนื้อหาในหน้าถัดไปจน
ครบทุกหัวข้อ การออกแบบตัวอักษรนั้น ผู้วิจัยได้ค านึงถึงการใช้สี
ตัวอักษรที่มองเห็นได้ง่าย อ่านแล้วได้ใจความชัดเจนไม่คลุมเครือ 
ไม่ควรใช้สีโทนสว่างในการแสดงผล เนื่องจากจะท าให้ล้าสายตา 
ส าหรับการออกแบบส่วนของปฏิสัมพันธ์ควรออกแบบปฏิสัมพันธ์
ให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานอย่างสม่ าเสมอ มีผล
ป้อนกลับเสริมแรง ให้มีความน่าสนใจชวนติดตาม และมีปุ่มหรือ
ต าแหน่งบังคับทิศทางการน าเสนอสามารถย้อนกลับเดินหน้าไปยัง
จุดต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ [14]  
ได้ท าการศึกษาการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่อง
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ พบว่าบทเรียนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์มี
ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหามีค่าเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมี 
คุณภาพดี มีผลการประเมินคุณภาพด้านการผลิตสื่อ และการ
น าเสนอมีค่าเท่ากับ 3.95 อยู่ ในระดับมีคุณภาพดี  แล้วยั ง
สอดคล้องกับ  [15] ได้พัฒนาแอพพลิ เค ช่ันฝึกทั กษะทาง
คณิตศาสตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของ
แอพพลิเคช่ันโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชัน และด้านการวัดผลและประเมินผล 
ภาพรวมทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79 
 3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น 

ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรจากนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
มีจ านวน 2 ห้องเรียน โดยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายจากการเลือกโดย

วิธีแบบสุ่มอย่างง่าย ได้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/2 
จ านวน 36 คน มาใช้ส าหรับทดลอง และเก็บข้อมูล พบว่าผู้ใช้ 
มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̅= 4.55, S.D. = 0.62) เนื่องจากการพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้น ได้
ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในส่วนของขอบเขต และ
เป้าหมายการด าเนินงาน มีเนื้อหาที่ใช้เหมาะสมกับระดับวัยของ
ผู้ เรียนจากค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ครู และอาจารย์ ผู้มี
ประสบการณ์สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังยังตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท าให้เหมาะสม
ส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าหนดไว้ และได้
ออกแบบพลิเคชันให้มีภาพกราฟิกทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
ทีเ่หมะสม ชัดเจน สวยงาม ประกอบกับมีเสียงดนตรีกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากที่จะศึกษาเนื้อหาใน
หน้าถัดไปจนครบทุกหัวข้อ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
แอปพลิเคช่ันได้มีส่วนร่วม และมีความสนุกและในขณะเดียวกันก็
ได้เนื้อหาสาระด้วย อีกทั้งการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียน
การสอน ใน โรงเรี ยนประถมสาธิต มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลนั้น ยังเป็นสิ่งใหม่ท าให้
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [16] พบว่าวิธีการหรือสื่อการสอน
อย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  ก็คือการใช้
เกม เพราะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เร้าความสนใจ และ
ยังผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียนได้อีกด้วย แล้วยัง
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ [17] กล่าวไว้ว่าการเรียนดวย
แท็บ เล็ตนั้ นมี ความนาสนใจ เนื่ องจากท าใหผู้ เรียน ไดรับ 
ประสบการณการเรียนรูใหม ๆ ที่ไมเคยเรียน นอกจากจะไดรับ
ความร ูแลวยังมีความน่าสนใจจากภาพ และเสียงในบทเรียน จึงท า
ใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นจึ งสรุปได้ว่าการน าแอปพลิ เคชัน เพื่ อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
สามารถที่จะไปใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ได้  
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมกับ 
มีความสนุกสนาน กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน  
10. ข้อเสนอแนะ 

1. ในการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตนั้น ควร
ใช้หูฟังแทนล าโพงเพื่อคุณภาพเสียงที่ชัดเจนและไม่ให้เสียงดัง
รบกวนผู้อื่น 
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2. ควรมีเพิ่มกิจกรรมเสริมให้มากขึ้นส าหรับนักเรียนที่ศึกษา
บทเรียนเสร็จก่อนเวลาเพื่อไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่น 

3. ควรหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชัน  

4. ควรพัฒนาแอปพลิเคชันนี้กับเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ หรือใน
รายวิชาอื่น ๆ ให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัด 
การเรียนการสอนต่อไป 

 

11. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.พรเทพ รู้แผน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน ครูผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 4/2 
ที่ให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และตอบ
แบบสอบถามต่าง ๆ ขอขอบพระคุณ ผู้ เช่ียวชาญทุกท่านที่
อนุ เคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ได้ ให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไข และขอขอบพระคุณอาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง 
และอาจารย์กิตติภพ มหาวัน ที่กรุณาอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา
แนะน าในส่วนของระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือวิจัยในครั้งนี ้
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สื่อมัลติมีเดียการทดลองวทิยาศาสตร์จากขวดพลาสติก 
Multimedia Science Experiments With Plastic Bottle 

ชนิดา มละ  ุธีรา เชื้ ุข  และ บี ดุา ดา เรื ง 
ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะเทคโนโลยีและการจดัการ ตุ า กรรม  

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระนครเ นื  ิทยาเขตปราจีนบุรี 
  . . . .  

บทคัดย่อ 
สื่อมัลติมีเดียการทดลองวิทยาศาสตร์จากขวด

พลาสติก จัดท าขึ้น โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 
และ Adobe Illustrator CS6 เป็นสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับ
การทดลองวิทยาศาสตร์จากขวดพลาสติก จะเป็นการ
ทดลองประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุหลักคือ ขวดพลาสติก นับเป็น
ความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับ
กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเหมาะกับเด็กประถมวัย 
นอกจากเนื้อหาที่สอนยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทในแต่ละ
บทเรียนเพื่อทดสอบความรู้ที่ได้ โดยจัดท าในรูปแบบสื่อ
มัลติมีเดีย เพราะสื่อมัลติมีเดียใจปัจจุบันความน่าสนใจ 
ส าม ารถ ท า ให้ ผู้ เรี ย น เข้ า ใจ  เรี ย น รู้ ได้ ง่ า ย  แ ล ะ มี
ภาพเคลื่อนไหวท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้เรียนเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนให้มียิ่งขึ้นและมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้ อหาที่ ซับซ้อน  อีกทั้ งยั งท าให้ ผู้ เรียน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และยังมีแบบทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนเพื่อ
สร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนให้มีความรู้สึกอยากเรียนมาก
ยิ่งข้ึน 

ค าส าคัญ: ิทยา า ตร์  ื่ มัลติมีเดีย 

Abstract
    Multimedia Science Experiments With Plastic 
Bottle. Prepared by using Adobe Flash CS6 and 
Adobe Illustrator CS6. Media about the science of 
plastic bottles. It was an experimental artificial 
material is a plastic bottle is a creative one. The 

content is consistent with the science. For 
elementary school-aged children. Moreover, the 
content taught in each lesson Chapter also to 
test the knowledge. The preparation in the form 
of multimedia. Because the media is interesting. 
Can make students understand easy learning and 
animation serves to communicate with the 
students in order to attract more students to 
have a better understanding of complex content. 
Moreover, the learners' creativity. And also test 
students' understanding of the interaction of the 
students to create a sense of wanting to learn 
more. 

Keywords:   

1. บทน า
เนื่ งจาก ิทยา า ตร์มีค าม  าคัญใน ังคมโลกปัจจุบัน

และ นาคต เกี่ย ข้ งกับการด าเนินชี ิตประจ า ัน าชีพ
ต่าง  ร มถึงเครื่ งมื  เครื่ งใช้ เครื่ งจักรกล ที่ ร้างมา
ทั้ง มดก็มาจาก ิทยา า ตร์ทั้ง ิ้น  

การทดล ง ิทยา า ตร์จากข ดพลา ติก เป็นการ
ทดล งทาง ิทยา า ตร์ ที่ไม่ได้ ธิบายเฉพาะทฤ ฎี ยังมี
การทดล งเพื่ ใ ้เข้าใจเนื้ าได้มากขึ้นโดยการทดล งนั้น
ใช้ ั ดุจาก ิ่งที่เ ลื ใช้จากข ดพลา ติก น กจากประ ยัด
แล้ ยังลดประมาณขยะและรัก า ิ่งแ ดล้ ม  

ในปัจจุบันการเรียนการ นจะเรียนจาก นัง ื เพียง
ย่างเดีย  ท าใ ้ดูน่าเบื่ น่าย ไม่น่า นใจ ีกทั้งลัก ณะ
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เนื้ าบางต นมีค ามซ้ าซ้ นยากต่ การท าค ามเข้าใจ 
ต้ ง า ัยการทดล งและภาพเคลื่ นไ เพื่ ประก บการ
ธิบาย โดยมี ัตถุประ งค์เพื่ พัฒนา ื่ มัลติมีเดียเกี่ย กับ

การทดล ง ิทยา า ตร์ และเป็น ื่ มัลติมีเดีย  า รับเ ริม
การเรียนรู้ด้านการทดล ง ิทยา า ตร์จากข ดพลา ติก 
และเพื่ ึก าการท าเทคโนโลยีมัลติมี เดียมาจัดท า ื่
มัลติมีเดีย 

2. ทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน
     นับเป็นน ัตกรรมทางการ ึก าที่นักการ ึก าใ ้

ค าม นใจเป็น ย่างยิ่ง พัฒนาการข ง ื่ มัลติมีเดียเพื่
การเรียนการ นในประเท ตะ ันตก ตั้งแต่ปี ค. .  
เป็นต้นมา มีค ามรุด น้า ย่างเด่นชัด ยิ่งเมื่ ม งภาพการ
ใช้งานร่ มกับระบบเครื ข่ายด้ ยแล้  บทบาทข ง ื่
มัลติมีเดียเพื่ การเรียนการ นจะยิ่งโดดเด่นไป ีกนาน
ย่างไร้ข บเขต รูปแบบต่าง  ข ง ื่ มัลติมีเดียเพื่ การ

เรียน   การ นได้รับการพัฒนาขึ้นตามค ามก้า น้าข ง
เทคโนโลยีค มพิ เต ร์ จนกระทั่ง เมื่ กล่า ถึง ื่ มัลติมีเดีย 
ทุกคนจะม งภาพตรงกัน คื  การผ มผ าน ื่ ลาก ลาย
รูปแบบเพื่ น าเ น ผ่านระบบค มพิ เต ร์ และค บคุม
ด้ ยระบบค มพิ เต ร์ ในปัจจุบัน ื่ มัลติมีเดียเพื่ การ
เรียนการ นได้รับการบันทึกไ ้บนแผ่นซีดีร มและเรียก
บทเรียนลัก ณะนี้ ่า  เมื่ กล่า ถึง  จึง มายถึง ื่
มัลติมี เดียที่น าเ น บทเรียนโดยมีภาพและเ ียงเป็น

งค์ประก บ ลัก โดยภาพและเ ียงเ ล่านี้ าจ ยู่ ใน
รูปแบบข งข้ ค าม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ นไ  รื ีดีทั น์ 
ทั้งนี้ขึ้น ยู่กับการ กแบบบทเรียน ่ นเ ียงนั้นจะมีทั้ง
เ ียงจริง เ ียงบรรยาย และ ื่น  ท่ีเ มาะ ม โดยทั้ง มดนี้
จะถ่ายท ดผ่านระบบค มพิ เต ร์ซึ่งต่ เป็นระบบเครื ข่าย
รื  ค มพิ เต ร์ ่ นบุคคล       

     ื่ มัลติมี เดีย คื  โปรแกรมซ ฟต์แ ร์ที่ า ัย
ค มพิ เต ร์เป็น ื่ ในการน าเ น โปรแกรมประยุกต์ซึ่ง
ร มถึงการน าเ น ข้ ค าม ี ัน ภาพกราฟฟิก (  

) ภาพเคลื่ นไ  ( ) เ ียง ( ) และ
ภาพยนตร์ ีดิทั น์ (   ) ่ นมัลติมีเดีย
ปฏิ ัมพันธ์ (  ) จะเป็นโปรแกรม
ประยุกต์ที่รับการต บ น งจากผู้ใช้คีย์บ ร์ด (  ) 
เมา ์ ( ) รื ตั ช้ี ( ) 

 2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 นาง า ปณิธาน าญเจริญกุล และ นาง า นภา
ภ รณ์  ก รั ป ร ะพั น ธ์  ( )  ได้ จั ด ท า โค ร งงาน          
ื่ มัลติมีเดีย ิชา ิทยา า ตร์ระดับประถม ึก าปีที่  

( น่ ยการเรียนรู้ที่   ) โดยใช้โปรแกรม   
         

โดยเนื้ าทั้ง มด ได้แก่ น่ ยการเรียนรู้ที่   ยามเช้าใน
น เช่น  ร บตั เรามี ะไรบ้าง  ดินมี ะไรบ้าง ดินมี

ลัก ณะ ย่างไร กิจกรรมทดล งดิน น่ ยการเรียนรู้ที่   
เพื่ นรักข งเรา เช่น ิ่งมีชี ิตในท้ งถิ่น า ัย ยู่ที่ไ น 
โครง ร้างภายน กข งพืชมี ะไรบ้าง กิจกรรมการทดล ง
การเจริญเติบโตข งพืช  โดยจะน าเ น ในรูปแบบการ์ตูน
แ นิ เม ช่ัน  มิติ  พร้ มเ ียงบรรยาย และมีกิจกรรม
แบบฝึก ัดท้ายบทใ ้เล่น ลังจากเรียนรู้บทเรียนข้างต้น ีก
ด้ ย  การท า ื่ มัลติมีเดียยังช่ ยเ ริมค ามรู้ใ ้เข้าใจง่าย
ม ากขึ้ น เพ ราะ เนื่ งจ าก เป็ น เนื้ าข งเด็ ก ระดั บ
ประถม ึก าปีที่  จึงต้ ง า ัยเกม ์ท้ายบทเพื่ เพิ่มค าม
นใจใ ้แก่เนื้ า รื บทเรียนนั้น  ีกด้ ย 

 นายธน ิทย์ ฉิมไทย  นาง า แพร พิไล พร ม ิจิตร์ 
และ นาง า ตรี ิริ พิพัฒน์ดิเรกกุล ( )  ได้จัดท า
โครงงาน ื่ มัลติมีเดีย ิชา ิทยา า ตร์ เรื่ ง ร่างกายข งเรา 
ระดับช้ันมัธยม ึก าปีที่  โดยใช้โปรแกรม   

      โดยเนื้ าจะเกี่ย กับ
ระบบต่าง ข งร่างกาย เช่น ระบบขับถ่าย ระบบย่ ย

า าร ระบบทางเดิน ายใจ ระบบประ าท ระบบ
มุนเ ียนเลื ด ระบบ ืบพันธุ์ โดยจะน าเ น ในรูปแบบ

การ์ตูนแ นิเมช่ัน  มิติ พร้ มเ ียงบรรยาย ท าใ ้ผู้เรียนมี
ค าม นใจเกี่ย กับร่างกายข งเรามากข้ึน เนื่ งจากเป็น ื่
ที่มีภาพเคลื่ นไ  และเ ียงบรรยาย เพิ่มค ามน่า นใจใน
การ ึก า าค ามรู้ 

   นาง า แพร พิไล พร ม ิจิตร์  นายธน ิทย์ ฉิมไทย 
และ นาง า ตรี ิริ พิพัฒน์ดิเรกกุล ( )  ได้จัดท า
โครงงาน ื่ มัลติมีเดีย ิชา ิทยา า ตร์ระดับประถม ึก าปี
ที่   โด ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม       

      โด ย เนื้ า
ทั้ง มด ได้แก่ ชี ิต ัมพันธ์  ทรัพยากรที่รัก  ั ดุร บตั เรา 
แรงและการเคลื่ นที่   ไฟฟ้าในบ้านเรา น้ า และ ากา บน
โลก ปรากฏการณ์บนโลก โดยจะน าเ น ในรูปแบบการ์ตูน
แ นิ เม ช่ัน   มิ ติ  พ ร้ ม เ ี ย งบรรยาย  จะท าใ ้ ิ ชา
ิทยา า ตร์ระดับประถม ึก าปีท่ี  ดูน่า นใจข้ึน 

3. วิธีการด าเนินงาน
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    .   ึ ก าเนื้ าข้ มู ลจาก นั ง ื การทดล ง
ิทยา า ตร์จากข ดพลา ติก 

     .    ึก าเนื้ าข้ มูลจาก ินเต ร์ เน็ตเกี่ย กับ
ค ามรู้ทั่ ไปทาง ิทยา า ตร์ 
     .    ึก าการพัฒนา ื่ มัลติมีเดียด้ ย   

 
 .    ร บร มเนื้ าและข้ มูลที่ใช้จัดท า ื่ มัลติมีเดีย 

.    จัดท า ื่ มัลติมีเดีย 

.    ทด บการใช้งานข ง ื่ มัลติมีเดีย 

.    การตร จและแก้ไขงาน 

.    จัดพิมพ์เ ก ารปรญิญานิพนธ ์

4. ผลการด าเนินงาน
จากการด าเนินการ เมื่ ผ่านขั้นต นการ กแบบใน ่ น

ต่าง  แล้  ต่ มาก็จะน ามา ร้าง เป็นตั โปรแกรมจริงเพื่
ใช้งาน ซึ่ งงานที่ กมานั้นจะน าเ น ในรูปแบบ ื่
มัลติมีเดียเรื่ งการทดล ง ิทยา า ตร์จากข ดพลา ติก 
โดยจะประก บด้ ย ื่ การเรียนการ นข งแต่ละบทเรียน 
และการทดล งที่ท าจากข ดพลา ติกทั้ง  การทดล ง 
ร มไปถึงแบบทด บท้ ายบท ่ นข งการจัดท ามี
รายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 

ภาพที่  แ ดง น้าเมนูข งโปรแกรม 

ภาพที่  แ ดง น้าเมนูท่ี  

ภาพที่  แ ดง น้าเมนูการทดล งที่  

ภาพที่  แ ดง น้าเริม่ต้นข ง ิ่งมีชี ิตกับ 
        กระบ นการด ารงชี ิต 
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ภาพที่  แ ดง น้าเริม่ต้นข งชี ิตกับ ิ่งแ ดล้ ม 

ภาพที่  แ ดงค าถามท้ายบท 

ภาพที ่  แ ดง น้าการทดล งที่  

ภาพที ่  แ ดง น้าการทดล งที่  

5. สรุปผลการด าเนินงาน
ในการจัดท า ื่ มัลติมีเดียนี้ จัดท าขึ้นในรูปแบบข ง
 เพื่ น าเ น ค ามรู้เกี่ย กับการทดล ง ิทยา า ตร์

จากข ดพลา ติก จ าน นทั้ง ิ้น  บทเรียน เพื่ เป็น ื่ เ รมิ
ในการ ึก า าค ามรู้ข งเด็กประถม ัย  โดยจัดเป็น
ม ด มู่ที่ง่ายต่ การเรียนรู้และจดจ า รูปแบบการน าเ น

จะใช้ทั้งข้ ค าม ภาพน่ิง ภาพเคลื่ นไ  และเ ียงบรรยาย
ประก บ 
     ซึ่งแต่ละบทจะประก บไปด้ ย  ่ นได้แก่ ่ นข ง
ื่ น าเ น ค ามรู้ในบทเรียน ื่ การน าเ น ิธีการทดล ง

ร มทั้งผลการทดล งและกิจกรรมท้ายบท ใน ่ นข ง ื่
น าเ น ค ามรู้ ในบทเรียน จะเป็น ่ น ธิบายค ามรู้ 
ลัก ณะ และค ามเป็นมาข ง ิ่งนั้น  ในบทเรียนต่าง  
ใน ่ นการทดล งมี เนื้ าทัก ะและค ามรู้ที่ ได้ รับ 
การประดิ ฐ์การทดล งจากข ด ผลการทดล งและ
เกร็ดค ามรู้ และแบบฝึก ัดท้ายบทจะเป็นการทด บ
ค ามรู้และค ามจ า ในการจัดท าโครงงานพิเ ในครั้งนี้     
ใช้รูปภาพประก บที่มี ี ัน ยงาม ซึ่ง ามารถดึงดูด     
ค าม นใจข งผู้ใช้ได้ดียิ่งข้ึน 

 5.1  ปัญหาและอุปสรรค 
 . .    เ ียงท่ีพากย์มีน้ า นักเ ยีงไม่เท่ากัน 

        . .    การค้น าข้ มลูภาพค่ นข้างที่จะ ายาก
กับแบบท่ีต้ งการ 

 . .    โปรแกรม    เมื่ ใช้งาน
ไปนาน  จะปิดตั เ งโดยที่ยังไม่ได้บันทึกข้ มูล 
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 5.2  วิธีการแก้ปัญหา 
. .    ฟังเ ียงที่พากย์จาก ันเก่า  ที่เคยพากย์ 

รื  พากย์เ ียงทีเดีย  
. .  ค้น าข้ มูล รื รูปภาพจาก ลาย  เ ็บ 
. .  บันทึกงานบ่ ย  ทุกครั้งท่ีมีการท างานใน

่ น  าคัญ 

 5.3  ข้อเสนอแนะ 
     . .   ในการจัดท า ื่ มัลติมีเดียค รที่จะท าการ 

ึก าจาก ื่ มัลติมีเดียต่าง  เพื่ ที่จะใช้เป็นแน ทางใน
การน ามาประยุกต์ ในการจัดท า ื่ มัลติมี เดี ยใ ้ เกิด
ประ ิทธิภาพมากขึ้น 

    . .   ค รเลื กผู้ ัดเ ียงที่ ัดเ ียงได้ชัดถ้ ยชัด
ค าและ กเ ียง ักขระต่าง  ได้ ย่างชัดเจนถูกต้ งและ
น่า นใจ 

. .   ค รร บร มข้ มูล ิชาในเรื่ งที่จะจัดท า
ื่ มัลติมีเดียใ ้ได้เนื้ าค ามรู้ค ามเข้าใจ ย่างครบถ้ น 

6. เอกสารอ้างอิง
 ฤทัย จง ฤ ดิ์.  ก ารท ด ล ง ิ ท ย์ จ าก ข ด

พลา ติก.  กรุงเทพ  : นานมีบุ๊ค ์พับลิเคชั่น   
     พันจันทร์ ธน ัฒนเ ถียร  ฉบับ มบูรณ์.  
กรุงเทพ  : รีไ ่า   
     บทเรียน น   นไลน์   

:// . . / / 
 นาง า ปณิ ธาน าญ เจริญกุล และ นาง า      

นภาภรณ์ กรั ประพันธ์. ื่ มัลติมีเดีย ิชา ิทยา า ตร์     
ระดับประถม ึก าปทีี่  ( น่ ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ )  
ปริญญานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม 
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระนครเ นื    

 นายธน ิทย์ ฉิมไทย  นาง า แพร พิไล พร ม ิจิตร์ 
และ นาง า ตรี ิริ พิพัฒน์ดิเรกกุล . ื่ มัลติมีเดีย ิชา
ิทยา า ตร์ เรื่ ง ร่างกายข งเรา ระดับช้ันมัธยม ึก า   

ปีท่ี  ปริญญานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
ุต า กรรม ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้า      

พระนครเ นื    
 นาง า แพร พิไล พร ม ิจิตร์  นายธน ิทย์ ฉิมไทย 

และ นาง า ตรี ิ ริ  พิพัฒน์ดิ เรกกุล . ื่ มั ลติมี เดี ย         

ิชา ิทยา า ตร์ระดับประถม ึก าปีที่  ปริญญานิพนธ์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม ม า ิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระนครเ นื    
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สื่อมัลติมีเดีย เร่ือง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
Multimedia to Development of Earth Science and Astronomy 

ุภณัฐ ตงฉิน  ัทน์ ิริ ทัง ุนันทน์ และ มชัย เชียงพง ์พันธุ์ 
ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม  
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระนครเ นื  ิทยาเขตปราจีนบุรี 

  . . . .  

บทคัดย่อ 
สื่อมัลติมีเดีย โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ตั้งแต่ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่  1 – 3 เป็นการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย ใน
รูปแบบของ DVD และ เว็บไซต์ ซึ่งได้น าเทคโนโลยี HTML5
ม า ใช้ ใน ก ารพั ฒ น าร่ วม กั บ โป รแ ก รม Adobe Edge 
Animate CC และโปรแกรม  Adobe After Effect ม า
จัดท าวิดิโอแอนิเมช่ันในการอธิบายเนื้อหา เพื่อสร้างสื่อ
มัลติมีเดียให้ผู้ใช้งานมีความรู้ ความสนุกสนานและความ
เข้าใจในเรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สามารถน า
ค วาม รู้ ที่ ได้ รั บ ไป ใช้ป ระกอบ การ เรี ย น ใน ราย วิ ช า
วิทยาศาสตร์ เนื้อหาสื่อมัลติมีเดียประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 
เรื่องได้แก่ ในท้องฟ้า อากาศรอบตัวเรา และปรากฏการณ์
ในท้องฟ้าโดยมีภาพอนิเมช่ันสองมิติ ที่ใช้อธิบายค าศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไปทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องดารา
ศาสตร์ อวกาศ ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กประถมศึกษา 
ส าหรับวิธีการด าเนินการวิจัย ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจาก
หนังสือรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 -3  ต ามห ลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551  

ค าส าคัญ: ิทยา า ตร์  ื่ มัลติมีเดีย  ดารา า ตร์ 

Abstract 
Multimedia World Astronomy and Space Grade at 
1-3 is provided in the form of DVD media and 
websites which have adopted the technology. 
HTML5 used to develop applications with Adobe 
Edge Animate CC and    to
prepare the video animation to explain the 

content. To create a multimedia users knowledge. 
Enjoyment and understanding of the world of 
astronomy and space, can apply the knowledge 
gained to support a scientific study on the 
subject. Multimedia content consists of three 
main topics: 1. The Sky 2. The air around us. And 
3 . Celestial phenomena. The two-dimensional 
animation. To explain the scientific terminology. 
General knowledge about astronomy, space 
science, attracting the attention of primary school 
children. As for how to carry out research studies 
include data from basic science courses at the 
Grade 1-3 curriculum of basic education by the 
year 2551. 

Keywords:    

1. บทน า
ิทยา า ตร์มีบทบาท  าคัญยิ่งใน ังคมโลกปัจจุบันและ

นาคต  เพราะ ิทยา า ตร์เกี่ย ข้ งกับชี ิตข งทุกคนทั้ง
ในการด ารงชี ิตประจ า ันและในงาน าชีพต่าง  เครื่ งมื
เครื่ งใช้ ตล ดจนผลผลิตต่าง  เพื่ ใช้  าน ยค าม ะด ก
ในชี ิตและการท างาน ล้ นเป็นผลข งค ามรู้ทางด้าน
ิทยา า ตร์ ผ มผ านกับค ามคิด ร้าง รรค์และ า ตร์
ื่น  

ในเรื่ งโลก ดารา า ตร์ และ กา นั้นก็  าคัญไม่น้ ย
ไปก ่าเรื่ ง ื่ น  ซึ่ งได้ ธิบายใ ้ เราได้ รู้ ่ า กาแล็กซี 
ิ ัฒนาการข งดา ฤก ์ ค าม ่างและ ันดับค าม ่าง

ข งดา ฤก ์ ีและ ุณ ภูมิข งดา ฤก ์ ระยะ ่างข งดา
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ฤก ์ ก าเนิดระบบ ุริยะ ดา เทียมและยาน กา  การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี กา  นั้นมีที่มา และเกิดขึ้น
ย่างไร 

ื่ มัลติมีเดียเพื่ การพัฒนาทางด้าน ิทยา า ตร์เรื่ ง 
โลก ดารา า ตร์ และ กา  า รับช้ันประถม ึก าช้ันปีที่ 
 ถึง ช้ันประถม ึก าช้ันปีที่  นี้ เป็น ื่ มัลติมีเดียที่จัดท า

ขึ้นเพื่ ใ ้ ช่ ยใ ้การเรียนรู้ทางด้าน ิทยา า ตร์ ดารา
า ตร์ กา เป็นที่น่า นใจในการเรียนรู้ โดยมีภาพ นิเม

ชัน งมิติ ที่ใช้ ธิบายค า ัพท์ทาง ิทยา า ตร์ ค ามรู้
ทั่ ไปทางด้าน ิทยา า ตร์ในเรื่ งดารา า ตร์ กา  ช่ ย
ดึงดูดค าม นใจข งเด็กประถม ึก า และมีแบบฝึก ัด
และข้ บในแต่ละบทเพื่ ทด บค ามจ าข งเด็ก 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน

นับเป็นน ัตกรรมทางการ ึก าท่ีนักการ ึก าใ ้ค าม นใจ
เป็น ย่างยิ่ง พัฒนาการข ง ื่ มัลติมีเดียเพื่ การเรียนการ

นในประเท ตะ ันตก ตั้งแต่ปี ค. .  เป็นต้นมา มี
ค ามรุด น้า ย่างเด่นชัด ข บเขตรูปแบบต่าง  ข ง ื่
มัลติมีเดียเพื่ การเรียนการ นได้รับการพัฒนาขึ้นตาม
ค ามก้า น้า ข งเทคโนโลยีค มพิ เต ร์ 

ื่ มัลติมีเดีย คื  ระบบ ื่ ารข้ มูลข่า าร ลายชนิด 
โดย ื่ ผ่านทางค มพิ เต ร์ ด้ ยโปรแกรมซ ฟต์แ ร์ที่
า ัยค มพิ เต ร์เป็น ื่ ในการน าเ น โปรแกรมประยุกต์

ร มถึงการน าเ น ผ มผ าน ื่ ลายชนิด เช่น ข้ ค าม 
กราฟ ภาพ ิลป์ (  ) เ ียง ภาพเคลื่ นไ  
( ) และ ีดีทั น์  ่ นมั ลติมี เดี ยปฏิ ั มพันธ์ 
(  ) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้
ามารถค บคุม ื่ เ ล่านี้ใ ้แ ดง กมาตามต้ งการได้

จากการต บ น งจากผู้ใช้คีย์บ ร์ด (  ) เมา ์ 
( ) รื ตั ช้ี ( )  

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรม 
. .  โปรแกรม     

เป็ น โป ร แ ก ร ม ที่ ร้ า ง    แ ล ะ   
 ที่น าไปใช้งานได้บนเ ็บไซต์ที่เปิดผ่านเครื่ ง

ค มพิ เต ร์  แท็บเล็ต ( )  และ มาร์ทโฟน (  
) ามารถพัฒนาต่ ย ดกับเครื่ งมื ื่น  ย่างเช่น 
   แล ะ     ได้ 

ร มถึงใช้งานร่ มกับ   เช่น   
  รื   ได้ทันที 

. .  โปรแกรม    
โปรแกรมที่ ใช้ในการ าดภาพโดยจะ ร้างภาพที่มี

ลัก ณะเป็นลายเ ้น รื ที่เรียก ่ากราฟิกแบบเ คเต ร์
จัดเป็นโปรแกรมระดับมื าชีพท่ีใช้กันเป็นมาตรฐานในการ

กแบบระดับ ากล ามารถท างาน กแบบต่าง ได้
ลาก ลายไม่ ่าจะเป็น ิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์  เ ็บ และ

ภาพเคลื่ น ไ ตล ดจนการ ร้างภาพ เพื่ ใช้ เป็ น
ภาพประก บในการท างาน ื่น  เช่น การ์ตูน ภาพประก บ
นัง ื  

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับ HTML5 
คื  ภา ามาร์ก ัป  ที่ ใช้  า รับ เขียน  ซึ่ ง 

 นี้ เป็นภา าที่ถูกพัฒนาต่ มาจากภา า  
และ พัฒนาขึ้นมาโดย  (    

   ) โดยได้มีการ
ปรับเพิ่ม  ลาย ย่างเข้ามาเพื่ ใ ้ผู้พัฒนา
ามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งาน ิจัยข ง นางสาวเสาวลักษณ์  รักยิม้ และ

นางสาวเกศกนก ศุภารักษ์สืบวงศ์ จัดท าสื่อมัลติมีเดีย
เร่ืองระบบสริุยะและจกัรวาล เสริมสร้างความรู้รอบตวั ชุด
ระบบสริุยะและจกัรวาล ของสานกัพิมพ์เอ็มไอเอส ซึง่เป็น
เนื อ้หาที่ ใช้ในการเสริมสร้างความรู้ในชัน้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พ.ศ.  จากปัญหาในด้านการเรียนด้วย
หนงัสือแบบเรียนไม่เป็นที่ดึงดดูยงัไม่มีสีสนัที่ทาให้ผู้ เรียน
เกิดความสนใจ ผู้จดัทาเล็งเห็นถึงความสาคญัของผู้ เรียน
ให้เข้าถึงเนือ้หาการเรียนให้มากขึน้เพื่อประโยชน์ของตัว
ผู้ เรียนเอง

งานวิจัยของ นายวิศ รุต  เลิศท รัพย์มหาศาล
นางสาวลดัดา จันทร์เกตุ และ นางสาววาสนา หนูทอง 
สื่อมลัติมีเดียวิทยาศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในการ
นาเสนอประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหว ตวัอกัษร เสียง
บรรยายและ รูปภาพ  เนื อ้ ห า อ้ างอิ งบท เรียน วิช า
วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่  1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน  พุทธศักราช 2551 
ผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะจัดท าสื่อมัลติมีเดีย โดยมีเนือ้หาที่
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สอดคล้องเก่ียวข้องกบัการเรียนในห้องเรียน ซึง่จะตรงกบั
หลกัสตูรการเรียนการสอนของกระทรวงศกึษาธิการ 

งาน ิจัยข ง นายปราโมทย์  จัตุรงค์  นางสาว
เบญจมาศ ไชยกันทา และ นางสาวภทัราภรณ์ พลแสน 
จดัท าสื่อมลัติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปี
ที่   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน
พุทธศกัราช  โดยเน้นให้มีภาพเคลื่อนไหวท าหน้าที่
หลักในการสื่อสารกับผู้ เรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้ เรียนให้มีมากยิ่งขึน้ พร้อมทัง้มีกิจกรรมระหว่างเรียน
เพื่อให้ผู้ เรียนนัน้สนใจกบัสิง่ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา

โดยที่ ื่ มัลติมีเดีย โลก ดารา า ตร์ และ กา  ช้ัน
ประถม ึก าปีที่    ไม่เพียงแต่น าเ น ในรูปแบบข ง 

 เพียง ย่างเดีย  ยังเป็น ื่ ที่ น าเ น ในรูปแบบ 
 ที่เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน เพราะ  มีคุณ มบัติ

ด้านมีเดีย ื่น ที่มาช่ ยการท างาน ีก ลายข้ ที่  ไม่มี 
ามารถใช้งานได้บนเ ็บเบรา ์เซ ร์ ซึ่ง ะด กและเข้าถึงได้

ง่าย 

3. วิธีด าเนินการจัดท า
.  ึก าเนื้ ข้ มูลจาก นัง ื ิชา ิทยา า ตร์ ช้ัน

ประถม ึก าช้ันปีท่ี    
.  ึก าการพัฒนา ื่ มัลติมีเดียด้ ย   

  
.  ร บร มเนื้ า และ ึก าข้ มูลที่จะน ามาใช้จัดท า

ื่ มัลติมีเดีย 
.  กแบบ น้าจ ภาพ  า รับการแ ดงผล 
.  จัดท า ื่ มัลติมีเดีย 
.  ทด บการท างานข ง ื่ มัลติมีเดีย 
.  ตร จ บปัญ า และแก้ไขงาน 

4. ผลการด าเนินงาน
โปรแกรมที่จะได้เป็นลัก ณะข งมัลติมีเดียที่น าเ น

เกี่ย กับ ื่ มัลติมีเดียเรื่ ง โลก ดารา า ตร์ และ กา  ซึ่ง
ได้มีการแบ่งเนื้ าตามระดับชั้นประถม ึก าตั้งแต่  เพื่
ง่ายต่ การเรียนรู้ในแต่ละระดับช้ันและตามค ามยากง่าย
โดยในแต่ละระดับช้ันนั้นได้แบ่งเนื้ า กเป็น ม ด มู่ไ ้

เพื่ ใ ้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้ าข ง ิชา
ิทยา า ตร์เรื่ งโลก ดารา า ตร์ และ กา มากยิ่งข้ึน 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอเลือกเนื้อหาชั้นป.1 – ป.3 

ภาพที่ 2 แสดงหนา้จอเมนชูั้นป.1 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอเมนูชัน้ป.2 
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเมนูชั้นป.3 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอเมนูแบบฝึกหัดและบทเรียน 

ภาพที่ 6 แสดงหนา้จออนิเมชัน่สอนเนื้อหา 

5. สรุป
จากการด าเนินงานในการจัดท าปริญญานิพนธ์ ื่

มัลติมีเดีย โลก ดารา า ตร์ และ กา  ช้ันประถม ึก าปี
ที่    ภายใน ื่ มัลติมีเดีย มีเนื้ าตั้งแต่ช้ันประถม ึก า
ที่  จนถึงช้ันประถม ึก าปีที่  น กจากเนื้ าแล้ ยัง
ประก บไปด้ ย แบบทด บก่ นเรียน และ ลังเรียน 
แบบฝึก ัดท้าย น่ ยการเรียนรู้แต่ละเรื่ ง การน าเ น จะ
เป็นในลัก ณะข ง ิดิ โ แ นิ เม ช่ัน ตาม ั ข้ เรื่ งที่
แตกต่างกัน กไปโดยจัดท าในรูปแบบ  และเ ็บไซต์ 
ดังนั้นจึงใช้เป็นแ ล่งข้ มูลที่ช่ ยในการ ึก าเพิ่มเติม โดย
ื่ มั ล ติ มี เดี ย  โล ก  ด ารา า ต ร์  แ ล ะ กา  ช้ั น

ประถม ึก าปีที่    มีการน าเ น ข้ มูลและเนื้ าข ง
ื่ มั ล ติ มี เดี ย ยู่ ใ น รู ป แ บ บ  ข้ ค า ม  รู ป ภ า พ 

ภาพเคลื่ นไ  ไฟล์เ ียง ประก บการ ธิบาย เพื่ ใ ้ผู้ที่ใช้
บทเรียนได้เกิดค ามเข้าใจในการ ึก า ื่ มัลติมีเดียนี้มาก
ขึ้น 

5.1 อุปสรรคท่ีพบ 

เนื่ งด้ ยเทคโนโลยี  เป็นเทคโนโลยีใ ม่ และ
โปรแกรม     ที่ใช้ในการพัฒนา
ื่ นั้นยังไม่เป็นที่แพร่ ลาย ท าใ ้เป็น ุป รรคในการ ึก า

การใช้งานโปรแกรมเพื่ จัดท า ื่ มัลติมีเดีย และโปรแกรม 
  ที่เกินค ามจ าเป็นมากเกินไป ท าใ ้ไฟล์ มี

ขนาดใ ญ่ และแ ดงผลช้า และจะพัฒนา ื่ ย่ างไร 
กแบบ ย่างไรเพื่ ใ ้ผู้ใช้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นมากก ่า

เปิด ่านจาก นัง ื  

5.2 การแก้ปัญหา 
ึก าการใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการจัดท า ื่ มัลติมีเดีย 

และเทคโนโลยี  ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น และ ึก าภา า
 ใ ้มีค ามเข้าใจมากขึ้น เพื่ เป็นประโยชน์ ใ ้

ามารถแก้ไขโค้ดได้ตามค ามต้ งการ 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
. .  ในการจัดท า ื่ มัลติมีเดียค รที่จะมีการ ึก าจาก

ื่ มัลติมีเดียต่าง  เพื่ ที่จะใช้เป็นแน ทางในการน ามา
ประยุกต์ในการจัดท า ื่ มัลติมีเดียใ ้เกิดประ ิทธิภาพมาก
ขึ้น  

. .  ค รเลื กผู้ ัดเ ียง ที่ กเ ียงได้ชัดถ้ ยชัดค า 
และ กเ ียงตาม ลักไ ยากรณ์  

. .  ค รร บร มข้ มูล ิชา ิทยา า ตร์ ในเรื่ งที่จะ
จัดท า ื่ มัลติมีเดียใ ้ได้เนื้ าค ามรู้ค ามเข้าใจ ย่าง
ครบถ้ น 
เอกสารอ้างอิง 

นาง า เ า ลัก ณ์ รักยิ้ม และ นาง า เก กนก ุ
ภารัก ์ ืบ ง ์ จัดท า ื่ มัลติมีเดียเรื่ งระบบ ุริยะและ
จักร าล ปริญญานิพนธ์  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
ุต า กรรม  ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระ

นครเ นื  
นาย ิ รุต เลิ ทรัพย์ม า าล นาง า ลัดดา จันทร์

เกตุ และ นาง า า นา นูท ง ื่ มัลติมีเดีย ิทยา า ตร์
ช้ันประถม ึก าปีที่  ปริญญานิพนธ์  คณะเทคโนโลยีและ
การจัดการ ุต า กรรม  ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ ม
เกล้าพระนครเ นื  
 งาน ิจัยข ง นายปราโมทย์  จัตุ ร งค์  นาง า
เบญจมา  ไชยกันทา และ นาง า ภัทราภรณ์ พลแ น 
จัดท า ื่ มัลติมีเดีย ิชา ิทยา า ตร์ระดับประถม ึก าปีที่ 
 ป ริญ ญ านิ พนธ์  คณ ะเทค โน โลยี และการจั ดการ
ุต า กรรม  ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระ

นครเ นื  
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Abstract—In this project we aim to improve Thai spelling of Thai 
children at an early age of primary school grade 4-6 by 
developing iPad application on how to spell Thai words in the 
style of game. Particularly to correct common spelling errors. 
The results of applications test is that students spell better. 

Keywords—educational technology; mobile learning 

I.  INTRODUCTION 
Spelling words correctly is a very important skill. In many 
languages, in particular Thai language, if you spell it wrongly 
even one letter, the meaning could easily be changed and turn 
out to be bad. Misspelling words is also a sign of laziness or 
lack of attention when communicating with others in your 
professional and personal life. For reference, Thai language 
spelling should be written according to the Dictionary of the 
Royal Academy [1]. From a small problem caused by 
misspelling, this can lead to a big problem in Thailand because 
at the moment most Thai students do not know how to spell 
many words. There are many evidences showing Thai students 
have a low ability in spelling the Thai word correctly. For 
example, there is news about the top ten word misspelling [2]. 
Also some people say that Line destroys Thai language [3]. 
Therefore, being able to spell words correctly is an essential 
skill for Thai students.  

One solution is to use technology to help students practice 
their spelling. Now there are some websites to help students 
with spelling, but it would be more useful to make a mobile 
app because currently many children and teenagers use mobile 
devices (e.g. smartphones and tablets). The use of mobile 
technology to help in learning might cause the student take 
more interest in Thai language. The use of images and sound 
in application could make the student more excited and more 
variety than when they read the book by themselves. 

II. DESIGN AND IMPLEMENTATION

The design started by collecting data about the words to be 
used in the application. These words are ones that are often 

written wrong. Next the words were grouped into 
classifications of words to make ranking levels. When students 
use the application, they can choose to play the group of words 
that they are interested in. Finally, when complete the game is 
played, it will show the scores of players to challenge and 
compete with friends. The structure of the game is shown in 
Figure 1. 

Figure 1 Game flowchart 

This game has a different classification of words. Each 
classification of words contain three levels of difficulty. The 
classifications of word to play are: royal words [4], 
transliterated words [5], general words [6], and diphthong 
words [7]. 
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Figure 2 Example of a spelling question in the game 

Every time the user plays this game, they will play 
different word for each level. An example of one spelling 
word is shown in Figure 2. The game logic selects a random 
set of words every time they play. There are 600 word in the 
app in total (150 per classification). 

How to play: user must choose a classification and 
difficulty. Then the game will show a word that is missing 
one or more letters. Second, players can select letter to add 
on a blank space, while the timer is decreasing. If user input 
correct letter the score will increases but user input incorrect 
letter the score will reduce. Third, when the time is up the 
game will show total score and user can fill nickname to 
collect their score. Finally it will have score rank for user. If 
user want to play again, user can press a play again button. 

III. TESTING AND RESULTS

On 19th November I tested the application at Wat 
Dhammakaset School. I chose students in primary school 
level 4-5 to test application, total of 44 children. A consent 
form was signed by their parents stating that the parents 
allow their children to participate in the experiment. Before 
playing game, I asked the students do pre-test. Afterwards, 
the students play game for 30 - 45 minutes. After the game, 
I asked the students to do a post-test. The difference 
between the pre- and post-test calculates the improvement in 
spelling for the student. The results are presented in Figure 
3. The results of game playing show that in level 4 students
of primary school, the average of pre-test is 6.85 from full 
marks 10 point, and the average of post-test is 7.35. Hence 
the 0.5 improvement in the score. In level 5 primary school, 
the average of pre-test is 7.87, and the average post-test is 
8.04. The score was improved by 0.17.  

6
6.5

7
7.5

8
8.5

In level 4 primary
school

In level 5 primary
school

Pretest Posttest

Figure 3 point average from pre-test and post-test 

I found the following problems in our application during 
testing at the school: 

x The game shuts down itself (crash)
x Someone didn't understand how to play.

I received the following feedback from the students: 
x The student are increasingly interested Thai

language.
x The student would like more hard words.

IV. CONCLUSION

This project is about the development an application for 
primary school grade 4-6 to develop skills to spell words 
correctly. The application was developed using Swift 
language. This application was tested at the Wat 
Dhammakaset School, where I have chosen students in 
primary school grade 4-5 to test application, totalling 44 
people. In the future, I would like to add more difficult new 
words. 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวยภาษา C#
Development of Online Learning Courseware on

Program with C# Language

เม ิญา ุขประเ ริฐ และนาย ุธิ ุฒิ จุฉา 
ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกลาพระนครเ นื
. .  . .

บทคัดยอ
 ปริญญานิพนธ การพัฒนาบทเรยีนออนไลน เรือ่งการเขยีน
โปรแกรมดวยภาษา C# จัดทําขึ้นเพื่อเปนส่ือประกอบการ
เรียนการสอนในแขนงวิชามัลติมีเดีย ในรูปแบบของบทเรียน
ออนไลน และไดทําเทคโนโลยมีัลติมีเดียมาชวยพัฒนา โดยใช
โปรแกรม Adobe After Effect และ โปรแกรม Adobe
Indesign ในการจัดทํา
 โดยขอบเขตของปริญญานิพนธนี้ประกอบไปดวย สื่อนํา
เสนอขอมูลเกี่ยวกับภาษา C# มีเนื้อหาพื้นฐานภาษา C# ใน
รูปแบบโครงสราง โดยอางอิงเนื้อหาบทเรียนตามวิชา Pro-
graming For Game ที่ซึ่งเปนวิชาในแขนงมัลติมีเดีย
 สําหรบัสือ่มัลติมีเดียน้ี สามารถทาําความเขาใจงาย เหมาะ
สําาหรับนักศึกษาที่กําาลังเรียนภาษา C# เพื่อไวทบทวนบท
เรยีน และบุคคลทัว่ไปท่ีมคีวามสนใจอยากศกึษาเพ่ิมเตมิเก่ียว
กับภาษา C# โดยบทเรียนออนไลนมีแบบทดสอบสาําหรับวัด
ความเขาใจและแบบฝกหดัทายบทสาําหรับฝกฝนและทบทวน
บทเรียน

คําสําคัญ: บทเรียน นไลน  การเขียนโปรแกรม  ภา า 

Abstract
 Development of Online Learning Courseware on 
Program with C# Language thesis is made up to be 
teaching materials of multimedia technology  eld. 
It is presented by online learning courseware, and 
use multimedia technology to develop which
Program is Adobe After Effect, Adobe Indesign and 
etc.

 The scope of this special project consist of C# 
media presentation that about base of C# Lan-
guage, A struct type. The substance is reference by 
Programing for Game that is a subject of Multimedia 
 eld.
 About this teaching media that easy to 
understand and suitable to student who studying 
C# language for reviewing the lesson. Moreover, 
it’s useful for who is interested about C#. There 
are online tutorials and quizzes to measure 
comprehension chapter for practice and lessons.

Keywords:     
 

1. บทนํา
ในปจจุบันโปรแกรมค มพิ เต รไดถูกพัฒนามา ยางต

เน่ื งเปนเ ลา ลาย ิบป ซึง่ในปจจุบัน น้ีได เกิดภา า าํ รับ
โปรแกรมค มพิ เต รมากมาย ลายภา า เชน  

   และ  เปนตน การโปรแกรมภา า
ค มพิ เต รแบงการเขียนโปรแกรม กเปนเชิงโครง ราง
และเชิง ัตถุ ซึ่งการเขียนโปรแกรมในแตละแบบนั้นมีค าม
ําคัญด ยกันทั้งคู

 ภา า  เปนภา าท่ีพัฒนามาจากภา า  โดยนํามา
ปรับปรงุเพ่ื ลดค ามซบัซ นตาง  ลง และเพิม่ค ามเปนการ
โปรแกรมเชิง ัตถุเขาไปทําใ มีค าม ะด กมากขึ้น โดยใน
ปจจุบันภา า  ไดรับค ามนิยม เปน ยางมาก ทําใ การ
พัฒนาซ ฟตแ รตาง  มีโปรแกรมทีถู่กพัฒนาด ยภา า 

       ( )  
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เพ่ิมมากข้ึนไปด ย แตในขณะเดยี กันผท่ีู เขียนโปรแกรมด ย
ภา า  มีจําน นไมมากนัก เพราะภา า  มีค าม ลาย

ลายมาก และการ ึก าภา าค มพิ เต ร ํา รับผูเริ่ม
ึก านั้นยากที่จะทําค ามเขาใจ ซึ่งในปจจุบัน ํา รับบุคคล

ทั่ ไปที่ต งการ ึก าเกี่ย กับภา า  น กจาก นัง ื
แล  ื่ ตาง  ที่ใ ค ามรูเกี่ย กับภา า  นั้นยังมีน ย 
ทําใ ยากต การ ึก าเพิ่มเติม ํา รับผูที่ นใจ ดังนั้นทางผู
จัดทําจึงไดคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียน นไลนเก่ีย กับการเขียน
โปรแกรมค มพิ เต รด ยภา า  ขึ้นมาเพื่ พัฒนาค าม
รูค ามเขาใจในการเขียนโปรแกรมด ยภา า  ใ ดีย่ิงขึ้น 
และเพื่ นําค ามรูไปพัฒนาโปรแกรมตาง  ได โดยผูจัดใช
โปรแกรม     ํา รับ รางบทเรียน

นไลนและใชโปรแกรม   และ  
ซึง่เปนเ บ็เซิฟเ ร าํ รบัใชในการจดัการการเรยีนรบูทเรยีน

นไลนผานระบบเครื ขาย ินเท รเน็ต

2.ทฤษฎีที่และงานวิจัยเกี่ยวของ
 ื่ มัลติมีเดีย  นับเปนน ัตกรรมทางการ ึก าที่
นัก ึก าใ ค าม นใจเปน ยางยิ่ง พัฒนาการข ง ื่
มัลติมีเดียเพื่ การเรียนการ นในประเท ตะ ันตก ตั้งแตป 
ค. .  เปนตนมา มีค ามรุด นา ยางเดนชัด ยิ่งเมื่ ม ง
ภาพการใชงานร มกับระบบเครื ขายด ยแล  บทบาทข ง
ื่ มัลติมีเดียเพื่ การเรียนการ นจะยิ่งโดดเดนไป ีกนาน
ยางไรข บเขต รูปแบบตาง  ข ง ื่ มลัตมีิเดียเพ่ื การเรยีน

การ นไดรบัการพัฒนาข้ึนตามค ามกา นา ข งเทคโนโลยี
ค มพิ เต ร จนกระทั่งเม่ื กลา ถึง ื่ มัลติมีเดีย ทุกคนจะ
ม งภาพตรงกัน คื  การผ มผ าน ื่ ลาก ลายรูปแบบ
เพื่ นําเ น ผานระบบค มพิ เต ร และค บคุมด ยระบบ
ค มพิ เต ร ในปจจุบัน ื่ มัลติมีเดียเพื่ การเรียนการ น
ไดรบัการบันทึกไ บนแผนซดีี ร มและเรียกบทเรียนลัก ณะ
น้ี า  เมื่ กลา ถึง  จึง มายถึง ื่ มัลติมีเดียท่ีนําเ น
บทเรียนโดยมีภาพ และเ ียงเปน งคประก บ ลัก โดยภาพ
และเ ียงเ ลานี้ าจ ยูในรูปแบบข งข ค าม ภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่ นไ  รื ีดีทั น ทั้งนี้ขึ้น ยูกับการ กแบบบทเรียน 

นเ ยีงน้ันจะมท้ัีงเ ยีงจรงิ เ ยีงบรรยาย และ ืน่  ท่ีเ มาะ
ม โดยท้ัง มดน้ีจะถายท ดผานระบบค มพิ เต รซึง่ต เปน

ระบบเครื ขาย รื  ค มพิ เต ร นบุคคล
 ทฤ ฏีการ กแบบ ื่ เพื่ การเรียนรู  ปจจุบัน
โลกไดเขา ูยุคเ ร ฐกิจฐานค ามรู (  

  ) งานตาง จําเปนต งใชค ามรูมา ราง
ผลผลิตใ เกิดมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการค ามรูเปน
คําก าง  ที่มีค าม มายคร บคลุมถึง เทคนิค กลไกตาง  
มากมาย เพ่ื นับ นุนใ การทํางานใน งคกร มปีระ ทิธภิาพ
ยิ่งขึ้นในการร บร มค ามรูที่กระจัดกระจาย ยูที่ตาง  มา
ร มไ ที่เดีย กัน ซ่ึงช งทางบนเครื ขาย ินเท รเน็ตนับ
เปน ีกช งทาง นึ่งที่ ามารถต บ น งในการเปนเ ทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู แบงปน นําไป ู ังคมแ งการเรียนรูท่ียั่งยืน
 ก นการ กแบบ ื่ เพื่ การเรียนรูในแตละประเภท ผู

กแบบจะต งคาํานึงถึง งคประก บ เพ่ื ใ ได ื่ การเรียน
รูท่ีเ มาะ มต กระบ นการ กึ าเรียนรูด ยตนเ ง ลกัการ

กแบบ ื่ เพื่ การเรียนรูประก บด ย  ขั้นต น ดังนี้
ขั้นต นที่  เราค าม นใจ (  )
ขั้นต นที่  บ ก ัตถุประ งค (  )
ขั้นต นที่  ท นค ามรูเดิม (   

)
 ขั้นต นที่  การเ น เนื้ า (   

)
ขั้นต นที่  ชี้แน ทางการเรียนรู (  )
ขั้นต นที่  กระตุนการต บ น ง (  )
ขั้นต นที่  ใ ข มูลย นกลับ (  )
ขั้นต นที่  ทด บค ามรู (  )
ขั้นต นที่  การจําและนําไปใช (   
 )

 ภา า   เปนภา าโปรแกรมค มพิ เต รระดับ ูง
ที่ใช า รับเขียนโปรแกรม ซึ่งไดรับค ามนิยมเพิ่มมากขึ้น
เร่ื ย  ในปจจุบัน และเปนภา าโปรแกรมค มพิ เต รที่เ
มาะ ํา รับผูที่เร่ิมตน นใจที่จะเขียนโปรแกรมค มพิ เต ร
เปน ยางย่ิง โดยภา า  ถูกพัฒนามาจากภา า   และ
มีโครง รางแบบเชิง ัตถุ (  ) 
โดยใช   เปนเคร่ื งมื า รับพัฒนาโปรแกรม
ค มพิ เต ร ซึ่ง   เปนเครื่ งมื ท่ีค ย ําน ย
ค าม ะด กในการพัฒนาโปรแกรม ทําใ ผูเขียนโปรแกรม
ามารถพัฒนาโปรแกรมค มพิ เต รไดไมยากนัก

.  งาน ิจัยที่เกี่ย ข ง
 ประภาพรรณ และ รุณรัตน  ไดจัดทํา ื่ มัลติมีเดีย 
ลักการเขียนโปรแกรมโดยมท้ัีง มด  บท และมกีารนําเ น
ื่ ด ยการใชโปรแกรม   ซึ่งมีีเนื้ าเกี่ย กับ ลักการ

เขียนโปรแกรมค มพิ เต ร โดยเปนพ้ืนฐานในเขียนโปรแกรม
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ข งทุกภา าทําใ เขาใจ ลักการคิดและ กแบบโปรแกรม 
เพื่ เปนประโยชนแกนักเรียน นัก ึก า ในการฝกทัก ะดาน
การเรียนโปรแกรม
 ัชรพล กิตติพง  และ กมลทิพย  ไดจัดทําโครงงาน 

ื่ ิเล็กทร นิก ภา าจา า  ซ่ึงเปน ื่ การ นแบบ
มัลติมีเดีย ํา รับผูที่กําลัง ึก า รื นใจภา าจา า โดย
เนื้ าข งบทเรียนมีทั้ง มด  บท และมีการใชโปรแกรม 

 ในการพฒันา ื่ โดยเผยแพรในลกั ณะข ง 
 ด ยการใช  ในการจัดการการทํางานข งระบบ

น กจากนี้ยังมีแบบทด บทายซึ่งเปนแบบปรนัย โดยโครง
งานน้ีทําใ ผูเรยีนมีค ามเขาใจเก่ีย กับภา าจา ามากข้ึน ซึ่ง
เปนประโยชนในการต ย ด ํา รับพัฒนาโปรแกรม
 ชาญณรงคเ ทย และ ประภา รี  ไดจัดทํา ื่ การ น
การใชคาํ ัง่  กับระบบฐานข มูล   เพ่ื ใชเปน
แ ลงทบท นค ามรูข งนัก กึ าและบุคคลท่ั ไปที่ นใจการ
ใชคาํ ัง่  กับระบบฐานข มลู  โครงงานน้ีประก บ
ไปด ยเนื้ าทั้ง มด  บท ซึ่งเปนการเรียนผานเครื ขาย
โดยใช  . .  ในการจัดการการทํางานข งระบบ
การเรียนการ นผาน ินเต รเน็ต และใชโปรแกรม  
ในการพัฒนา ื่  น กจากนี้ยังมีแบบทด บก นเรียนและ
ลังเรียนในรูปแบบปรนัย โดยโครงงานน้ีทาํใ ผูเรียนมีค าม

เขาใจเกี่ย กับการใชคํา ั่ง  มากขึ้นทําใ ามารถนําไป
ต ย ดเพื่ พัฒนาระบบตาง ได
3. วิธีดําเนินงาน

ิธีดําเนินการ ิจัยประก บไปด ย  ขั้นต น ดังนี้
3.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล
ึก าและร บร มข มูลที่เกี่ย ข ง และข มูลเกี่ย กับ

ภา า  จาก นัง ื  ินเต รเน็ต และ บถามเพิ่มจาก
าจารยผูรู

3.2 ออกแบบและพัฒนางานมัลติมีเดีย
 ทําการ กแบบ นา ดิโี ท่ีจะนําเ น ด ยการราง  

 และจัดทํา ิดีโ ด ยโปรแกรม   
3.3 ทดสอบการใชงาน
ทด บ ิดีโ นการเขียนโปรแกรมด ยภา า 
3.4 ตรวจสอบและแกไขงาน
ตร จ บค ามถูกต งข งข มูลท่ีนําเ น และการใชงาน

บทเรียน นไลน
3.5 นําเสนองานและเผยแพร
นําเ น บทเรียน นไลนที่เ ร็จ มบูรณผาน  

ซึ่งเปนเครื่ งมื จัดการบทเรียน นไลนทําใ ผูเรียน ามา
รถ ึก าบทเรียนผานระบบเครื ขายได

4. ผลการดําเนินงาน
ผลการพัฒนาบทเรียน นไลน เร่ื ง การเขียนโปรแกรม

ด ยภา า  โดยใชโปรแกรม  ในการบริ ารจัดการ
บทเรียน

ภาพท่ี 1: หนาแรกแสดงรายวิชา การเขียนโปรแกรมดวยภาษา C#

ภาพที่ 2: โครงสรางเนื้อหาบทเรียนในแตละบท

ภาพที่ 3: แบบทดสอบกอน-หลังเรียน
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ภาพที่ 4: บทเรียนวีดีโอ การเขียนโปรแกรมดวยภาษา C#

ภาพที่ 5: เอกสารประกอบการเรียน

ภาพที่ 6: แบบฝกหัดทายบท

ภาพที่ 7: แบบทดสอบกอนเรียน

ภาพที่ 8: แบบทดสอบกอนเรียน

5. สรุปผลการดําเนินงาน
ในการจัดท ื่ มัลติมีเดียนี้ จัดทําขึ้นในรูปแบบบทเรียน
นไลน เพ่ื นําเ น ค ามรูเก่ีย กับการเขียนโปรแกรมด ย

ภา า  จําน นทั้ง มด  บทเรียน (ในปจจุบัน ยูในช ง
กําลังพัฒนา โดยมีบทเรียนที่พัฒนาแล เ ร็จทั้ง มด  บท) 
เพื่ เปน ื่ ในการเรียนการ นข งนัก ึก าโดยนําเ น ใน
รูปแบบข ง ดิโี ผานบทเรียน นไลนและมีเ ก ารประก บ
การเรียนในแตละบท ทําใ ะด กในการทบท นบทเรียน
 โดยในแตละบทจะประก บไปด ย น ิดีโ น ที่มี
การนําเ น ข มูลในรูปแบบที่เขาใจงายและมี นข งแบบ
ทด บก น ลังเรียนซึ่งเปนการ ัดค ามรูผูเรียน ีกทั้งยัง
รางค ามกระตื รื รนใ กับผูเรียน ีกด ย น กจากนี้ยังมี

แบบฝก ัดทายบทเรียนในแตละบทเพื่ ใ ผูเรียนไดฝกฝน
และยังเปนการทบท นค ามรูที่เรียนมา
 ในการจัดทําโครงงานพิเ ในครั้งนี้ใชรูปภาพประก บที่
มี ี ัน ยงาม มีการนําเ น ข มูลทั้งเชิงทฤ ฎีและปฏิบัติ
ในรูปแบบท่ีเขาใจงาย ทําใ การเรียนนา นใจ

5.1  ปญหาและอุปสรรค
 . .  เกิดค ามผิดพลาดดานข มลูท่ีนําเ น ยบู ย

คร้ังเนื่ งจากยังไมมีค ามรูและค ามเชี่ย ชาญดานทฤ ฏี
ตาง ยางลึกซึ้ง

. .  นํา นักเ ียงไมเทากัน
 . .  เมื่ ใชงานโปรแกรม    มาก 

บางครั้งโปรแกรมเกิด าการคางทําใ งานบาง นเ ีย าย
5.2  การแกไขปญหา
 . .  ข คําแนะนําและใ าจารยที่ปรึก าดู ยู

เ ม เพื่ นําคําแนะนําที่ไดไปปรับปรุง
 . .   ฟงโทนเ ียงจากเ ียงเดิมที่เคยบันทึกไ  และ

พยายามบันทึกเ ียงใ มใ คลายเ ียงเดิมที่ ุด
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 . .  พยายามบันทึกงานที่ทําบ ยครั้งเพื่ ลดค าม
เ ีย ายข งงานเม่ื โปรแกรมมีปญ า

5.3  ขอเสนอแนะ
 การทํา ิดีโ ใ นา นใจน กจากจะต งนําเ น

ข มูลในทาง ราง รรคและเขาใจงาย โดย ึก าการใชงาน
เคร่ื งมื เพื่ ใ ามารถ รางงาน กมาไดนา นใจมากขึ้น  
และ ค ร ึก าข มูล ยางละเ ียด จะทําใ ิดีโ ที่นําเ น
มีค ามนา นใจ ทั้งยังมีค ามถูกต งเชื่ ถื ได

6. เอกสารอางอิง
  ื่ มัลติมีเดีย นไลน  . ืบคน ันที่

 ตลุาคม .จาก :// .   .

  ทฤ ฏีการ กแบบ ื่ เพื่ การเรียนรู นไลน  
 ืบคน ันที่  ตุลาคม  จาก :// .

. / /
  ภา า  นไลน  ืบคน ันที่  พฤ จิกายน 

 จาก :// . . / /
/

  ประภาพรรณ ารจันทร และ รุณรัตน ชมด กไม 
ื่ มัลติมีเดีย ลักการเขียนโปรแกรม  ปริญญานิพนธ

เทคโนโลยีบัณฑิต  ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท  
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกลาพระนครเ นื  

 ัชรพล นคร ง   กิตติพง  ท ง าง  
และกมนทิพย เทพแก  ื่ ิเล็กทร นิก ภา า
จา า  ปริญญานิพนธเทคโนโลยีบัณฑิต  ภาค ิชา
เทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกลา
พระนครเ นื  
   ชาญนรงคเ ทย โ ระเ ช และประภา รี แซล้ิม 

ื่ การ นการใชคํา ั่ง  กับระบบฐานข มูล 
  ปริญญานิพนธเทคโนโลยีบัณฑิต  ภาค ิชา

เทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกลา
พระนครเ นื  
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การพัฒนาสือ่การเรียนรู้ส านวน สุภาษิต ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
A Development of Learning Thai Idiom Proverb on Android Operating System 

ภีระพง ์  ฐิตยา รา ัฒน ์ และ จามรกุล  เ ล่าเกียรติกุล 
าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตร์ ม า ทิยาลัยราชภัฏจันทรเก ม 

.  . .  

บทคัดย่อ 
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า 

แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ส านวน สุภาษิต  ค าพังเพยไทย 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดยใช้ชื่อแอพพลิเคชันว่า 
Idiom Hunsa เพื่อเพิ่มความรู้ในทางด้านภาษาไทยส าหรับ
เยาวชน โดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนา 

ผลจากการพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ส านวน 
สุภาษิต  ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ท าให้ได้แอพพลิเคชันรูปแบบที่เป็นสื่อให้ความรู้  ส าหรับ
เยาวชนในการเรียนรู้ความหมายที่ไม่เคยรู้หรืออาจจะเข้าใจ
ความหมายที่ไม่ถูกต้อง 

สรุปได้ว่าการพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ส านวน
สุภาษิต ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เมื่อ
ผู้ ใช้ ได้ เล่ นแล้ วก็ สามารถน าความรู้ ที่ ได้ จากการใช้ 
แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ส านวนสุภาษิต ค าพังเพยไทยบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ค าส าคัญ:  าน น ุภา ิต ค าพังเพย  แ พพลิเคชัน 
แ นดร ยด ์

Abstract 
The Purposed of this research was to develop 

an application of learning the idiom proverb on 
Android operating system. The application in this 
study called “Idiom Hunsa”. This application 
implemented by JAVA as tools for increased Thai 
language knowledge. 

 The result of the developed Idiom Hunsa in this 
study was learning application for youth or other 
people to understanding the meaning of Thai 
idiom. 

In conclusion, an application of learning the 
idiom proverb on Android operating system in this 
study was operated consisted with the aim of 
study and it can apply to use for daily life as well. 

Key Words: Travelling Cost Calculator, Application, 
Android 
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1. บทน ำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาท  าคัญในชี ิตประจ า ัน

ามารถเข้าถึงข้ มูลข่า าร ค ามรู้ ย่างแพร่ ลาย 
ามารถน าเ น าระค ามรู้ โดยพัฒนา ยู่ในรูปแบบข ง

แ พพลิเคชั่นบน มาร์ทโฟนมีแ พลิชัน ลาก ลายประเภท
ที่ผู้ ใช้ ามารถดา น์โ ลดมาใช้ ได้ โดยง่ายการพัฒนา 
ื่ การเรียนรู้  าน น ุภา ิต ค าพังเพยไทยมีลัก ณะ

รูปแบบเป็นแ พพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์
ร้างขึ้นเพื่ ฝึกทัก ะ และเพื่ การเรียนรู้ เป็นต้น และใน

บางครั้ง าจใช้เพื่ ประโยชน์ทางการ ึก าได้ 
    จากเ ตุผลที่กล่า มาผู้ ิจัยจึงพัฒนา ื่ การเรียนรู้  าน น 
ุภา ิต ค าพังเพยไทยโดยต้ งการมุ่งเน้นใ ้เยา ชนรู้ถึง

ค าม มายข ง  าน น ุภา ิต ค าพังเพยไทย ที่ถูกต้ ง 
น าเ าค ามรู้ข ง  าน น ุภา ิต ค าพังเพยไทย ที่ได้เรียนรู้นี้ 

ามารถน าไปปรับใช้ ในชี ิตประจ า ันได้รัก า ืบต่
ัฒนธรรมข งชาติเ าไ ้ มิใ ้ ูญ ายและเกิดค ามภูมิใจ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง

2.1 ระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์
แ นดร ยด์ ( ) กูเกิลแ นดร ยด์ (  

) รื  ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ (  
 )  เป็นชื่ เ รี ยกชุดซ ฟท์แ ร์  รื

แพลตฟ ร์ม ( )  า รับ ุปกรณ์ ีเล็กทร นิก ์ ที่มี
น่ ยประม ลผลเป็น ่ นประก บ าทิเช่น ค มพิ เต ร์  

โทร ัพท์ ( )  โทร ัพท์เคลื่ นที่ (  )  
ุปกรณ์เล่น ินเต ร์เน็ตขนาดพกพา ( ) เป็นต้น  

แ นดร ยด์นั้น ถื ก าเนิด ย่างเป็นทางการ  โดยมี
จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ม า จ า กบริ ั ท   .  ที่ ไ ด้ น า เ า
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ( ) ซึ่งนิยมน าไปใช้งานกับ
เครื่ งแม่ข่าย ( ) เป็น ลัก น ามาลดท นขนาดตั  (แต่
ไม่ลดท นค าม ามารถ) เพื่ ใ ้เ มาะ มแก่การน าไป
ติดตั้งบน ุปกรณ์พกพา ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บข้ มูลที่จ ากัด 
โดย ัง ่า แ นดร ยด์ นั้นจะเป็น ุ่นยนต์ตั น้ ย  
ที่ค ยช่ ยเ ลื  าน ยค าม ะด กแก่ผู้ที่พกพามัน ไปใน
ทุกที่ ทุกเ ลา  

กูเกิลแ นดร ยด์ เป็นชื่ เรียก ย่างเป็นทางการข งเจ้า
แ นดร ยด์ เนื่ งจากปัจจุบันนี้  บริ ัทกูเกิล เป็นผู้ที่ถื
ิทธิบัตรในตรา ัญญาลัก ณ์  ชื่  และ ร ั ต้นฉบับ 

(  ) ข งแ นดร ยด์ ภายใต้เงื่ นไขการพัฒนา
แบบ  โดยเปิดใ ้นักพัฒนา ( ) ามารถน า
ร ั ต้นฉบับ ไปพัฒนาปรับแต่งได้ ย่างเปิดเผย (  

) ท าใ ้แ นดร ยด์มีผู้เข้าร่ มพัฒนาเป็นจ าน นมาก 
และพัฒนาไปได้ ย่างร ดเร็  

2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ปณภา ภิรมย์นาค ( ) ได้ ึก าการใช้ ื่ การ น 

เชิงมัลติมีเดีย เพื่ เพิ่มผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งนัก ึก า
ราย ิชา /  การจัดการขน ่ง าขา ิชาการ
จัดการโลจิ ติก ์ และโซ่ ุปทาน คณะบริ ารธุ รกิ จ 
ม า ิทยาลัย รีปทุม ผลการ ิจัยพบ ่าการ ัดผล ัมฤทธิ์
ทางการเรียน ลังเรียนข งนัก ึก า มีเฉลี่ยเท่ากับ .  
ข งคะแนนเต็ม  คะแนน มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น .  มี
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ยู่ในระดับมาก ค ามพึงพ ใจใน
การใช้ ื่ การ นข งนัก ึก า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
(  . ) 

ิริพร แ นยากุล ( ) ได้ ิจัยเรื่ ง ื่ แ นิเมชันร บรู้
เรื่ ง าเซียนบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ โดยการจัดท า
ื่ แ นิเมชันที่ใ ้ค ามรู้ ะด กต่ การเข้าถึงข้ มูลเกี่ย กับ
าเซียน 

ุนันทา ยินดีรมย์  บุญเรื ง  รี เ รัญ และชาตรี  
เกิดธรรม ( ) ได้ ึก าการพัฒนาผล ัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้ ย ื่ ประ ม กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์
 า รับนักเรียนชั้นประถม ึก าปีที่  ผลการ ึก า ิจัย

พ บ ่ า  )  ื่ ป ร ะ ม ที่ พั ฒ น า ขึ้ น มี ป ร ะ ิ ท ธิ ภ า พ 
. / .  ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ที่ก า นด ) ผล ัมฤทธิ์

ทางการเรียนข งนักเรียนที่เรียนด้ ย ื่ ประ ม ูงก ่า
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งนักเรียนที่ ไม่ได้ เรียนด้ ย 
ื่ ประ มและมีพัฒนาการข งผล ัมฤทธิ์เป็นไปในทางที่ 

เพิ่มขึ้นตามล าดับขั้นข งการทดล ง ) เจตคติต่ ิชา
ิทยา า ตร์ข งนักเรียนที่ นโดยใช้ ื่ ประ ม ลังการ

เรียนด้ ย ื่ ประ ม ยู่ในระดับดีมาก   
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รุปจากงาน ิจัยที่ได้น ามานี้มี าระ  าคัญ ดคล้ งกับ
ัตถุประ งค์ข งการพัฒนาแ พพลิเคชัน ื่ การเรียนรู้ 
 าน น ุภา ิต ค าเพยไทยได้รู้ถึงปัจจัยในการใช้งานและ

การพัฒนาเกมเพื่ ฝึกทัก ะข งเยา ชนแบบบูรณาการโดย
มุ่งเน้นใ ้ค าม  าคัญในการเรียนรู้ เพื่ เพิ่มทัก ะ ิชา
ภา าไทยผ่านทางเลื กใ ม่ ที่ทัน มัยมากขึ้นตรงตาม
จุดมุ่ง มายข ง ลัก ูตร 

3. วิธีการด าเนินการวิจยั

3.1 รวบรวมข้อมูลการพัฒนา 
ร บร มข้ มูลการพัฒนาที่ เกี่ย ข้ งกับการเขียน

โป รแกรม  เพื่ ใ ช้ ใ นก า รพัฒนา ื่ ก า ร เ รี ยน รู้ บ น
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ เพื่ น ามาใช้ในการด าเนินงาน 

3.2. วางแผนการท างาน 
างแผนการท างานเพื่ ใ ้การพัฒนา ื่ การเรียนรู้มีการ

ท างานที่เป็นขั้นต น ะด ก ต่ การพัฒนา โดย างแผนใน
การ ื่ การเรียนรู้ตามข บเขตการ ึก า างแผนในการ

กแบบตั ระบบข ง ื่ การเรียนรู้ ภาพและเ ียงโดยการ
เขียน   และ างแผนในการใช้โปรแกรมใน 
การพัฒนา ื่ การเรียนรู้  าน น ุภา ิต ค าพังเพยไทย 
(   ) ่าจะต้ งใช้โปรแกรม ะไรบ้างเพื่ น ามา
ร้างใ ้เป็นแ พลิเคชันที่ มบูรณ์ที่ ุด 

3.3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ในการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบผู้พัฒนาข น าเ น

ในรูปแบบ   โดยใช้     
   แ ล ะ    

เพื่ ธิ บายใ ้ เ ข้ า ใจถึ ง ระบบที่ จะพัฒนาเขี ยน เป็น 
   ไ ด้ ดั ง ภ า พ ที่   แ ด ง ล า ดั บ 

การท างานข งแ พพลิ เคชัน  ดังภาพที่   
  ดังภาพที่    ธิบาย

ขั้ น ต น ก า ร ท า ง า น ข ง ร ะ บ บ ดั ง ภ า พ ที่   แ ล ะ 
การ กแบบตั แ พพลิเคชัน บทด าเนินเรื่ ง (  

) ดังภาพที่  

ภาพที่ 1 แผนภาพการท างานข งยู เค ระบบผู้ใช้งาน (   ) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพ (Class Diagram)  ภาพที่ 3 แผนภาพ (Sequence Diagram) 

ภาพที่ 4 แผนภาพ (Flow chart) ภาพที่ 5 บทด าเนินเรื่ ง (Story board)
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3.4 การด าเนนิการท างาน 
 เป็นขั้นต นในการพัฒนา ื่ การเรียนรู้  าน น ุภา ิต 
ค าพั ง เพย ไทย  (    )  กมา ในรู ปแบบ 
แ พพลิเคชันใ ้มีเนื้ าการใ ้ค ามรู้พร้ มใช้งาน ลังจาก
ที่ได้ร บร มข้ มูล างแผนการท างาน และ กแบบการ
ท างานโดยใช้โปรแกรม    

3.5 สรุปผลการท างานและปรับปรุงแก้ไข 
  เป็นขั้นต นการตร จ บ ลังจากใช้งานแ พพลิเคชัน
ื่ การเรียนรู้  าน น ุภา ิต ค าพังเพยไทย  (  

 )  เพื่ าข้ บกพร่ งเพื่ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ใ ้แ พพลิเคชันมีค าม มบูรณ์มากที่ ุด 

4. ผลการด าเนินงาน
ผลการพัฒนาแ พพลิเคชัน ื่ การเรียนรู้  าน น ุภา ิต

ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ามารถแบ่ง
กเป็น  ั ข้ ดังนี้ 

4.1 ส่วนของหน้าเลือก 
    การท างานข งแ พพลิเคชันประก บด้ ย ค ามรู้
เบื้ งต้น น้าจ เลื กพยัญชนะ น้าจ เลื ก  าน น 
ุภา ิต ค าพังเพย แบบฝึก ัดทด บ บค ามรู้ 

ภาพที่ 6 น้าจ เลื กเมนู และ ปุ่มเลื กพยัญชนะ 

4.2 ส่วนของหน้าเนื้อหา 

ภาพที่ 7 น้าจ เนื้ า 

4.3 ผลการทดสอบ 
    การ ัดผลการด าเนินงานใช้ ิธี    เป็น
การทด บและตร จ บค ามถูกต้ งและค ามผิดพลาด
ข งแ พพลิเคชัน โดยการทด บแบบ    
ซึ่งจะเน้นผลการใช้งานเป็น ลัก โดยผู้ทด บจะไม่ ามารถ
เข้าถึงค า ั่งในระบบ (  ) ซึ่งผู้ทด บจะท าได้
เพียงทด บแ พพลิเคชัน 

5. สรุป

5.1 สรุปผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน 
    ในการจัดท างาน ิจัย การพัฒนา ื่ การเรียนรู้  าน น 
ุภา ิต ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ 

เป็นรูปแบบการน าเ น ื่ การเรียนรู้ โดยใช้ค าม ามารถ
ข งโปรแกรม เช่น      

      มาใช้ ร้าง
แ พพลิเคชันทางด้านต่าง  คื  ภาพนิ่ง เ ียง ข้ ค าม 
มาร มกันเ าไ ้เป็น ื่ การเรียนรู้ 

การพัฒนา ื่ การเรียนรู้  าน น ุภา ิต ค าพังเพยไทย
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ท่ีได้ ร้างเ ร็จแล้ นั้น มีเนื้ า
ที่ใ ้ค ามรู้ ข งแต่ละ  าน น  แบบทด บ ีกทั้งยังมี
รูปภาพประก บเพื่ ท าใ ้ดึงดูดค าม นใจได้เพิ่มขึ้น 
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การพัฒนา ื่ การเรียนรู้  าน น ุภา ิต ค าพังเพยไทย
บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ซึ่งเ มาะ  า รับเยา ชน 
ามารถเพิ่มพูนค ามรู้ ใ ้เพิ่มมากขึ้น ามารถน าไปใช้ได้จริง

ในชี ิตประจ า ัน 

5.2 ข้อจ ากัด 
) ก า ร พั ฒ น า ื่ ก า ร เ รี ย น รู้  า น น  ุ ภ า ิ ต

ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ปุ่มภาพที่
น ามาใช้ไม่ ามารถใช้ภาพที่มีค ามละเ ียด ูงมากได้ ต้ ง
ก า นดค ามละเ ียดภาพใ ้เ มาะ มกับค ามละเ ียดข ง
มาร์ทโฟนใ ้เ มาะ ม 

) ก า ร พั ฒ น า ื่ ก า ร เ รี ย น รู้  า น น  ุ ภ า ิ ต
ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ มีการก า นด
เ ร์ชันข งแ นดร ยด์ไ ้ที่   (   ) าก
น า ไป ใช้ กั บ เ ร์ ชั นที่ ต่ า ก ่ า จะ ไม่ ามารถ ใช้ ง าน 
แ พพลิเคชันนี้ได้ 

) ก า ร พั ฒ น า ื่ ก า ร เ รี ย น รู้  า น น  ุ ภ า ิ ต
ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ การเขียน
ค า ั่ ง   เพื่ รั บค่ าแ ดงผลตั ั ก รภา าไทย 
ไม่ ามารถท าได้จึงต้ งใช้การ กแบบที่เป็นภาพแทน  

) ก า ร พั ฒ น า ื่ ก า ร เ รี ย น รู้  า น น  ุ ภ า ิ ต
ค าพังเพยไทยบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ มีการพัฒนา
ไ ้ที่ขนาด น้าจ แน ตั้งเท่านั้น ากน าไปใช้บน มาร์ทโฟน
ที่มีขนาด น้าจ แน น น จะท าใ ้ข้ มูล รื รูปแบบการจัด
างคลาดเคลื่ น 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
) ค รพัฒนาโปรแกรมใ ้ร งรับกับค ามละเ ียดข ง

ภาพที่ ูง 
) ค รพัฒนาโปรแกรมทุกเ ร์ชันข งแ นดร ยด์

ร งรับทุกขนาด น้าจ มาร์ทโฟน 
) เพิ่ม  าน น ุภา ิต ค าพังเพย ในแ พพลิเคชัน
) เพิ่มจ าน นข งค าถามในแบบทด บค ามรู้

5.4 ปัญหาและอุปสรรค 
 การใช้โปรแกรม   เขียนแ พพลิเคชัน 
ต้ งมีพื้นฐานการเขียนภา าทางค มพิ เต ร์ ผู้พัฒนาต้ ง
ึก าจาก ลายเ ็บไซต์เพราะเป็นโปรแกรมที่ใ ม่มาก 
นัง ื คู่มื เกี่ย กับการเขียนโปรแกรมนี้ก็ยังมี กมาน้ ย

มาก 
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 ิริพร แ รยานุกุล.  ื่ แ นิเมชันร บรู้เรื่ ง าเซียน
บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ .   ปริญญาตรี .  
ม า ิทยาลัยราชภัฎจันทรเก ม.  .   
 ารบัญบทค ามแ นดร ยด์.  นไลน์ .  เข้าถึงได้
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ด้ ย ื่ ประ ม กลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์
 า รับนักเรียนชั้นประถม ึก าปีที่ . ปริญญาโท.  
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การพัฒนาสือ่การเรียนรู้พยัญชนะไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
A Development of Thai Alphabet Learning on Android Operating System 

 
ปกรณ์  ใจดี  และ จามรกุล  เ ล่าเกียรติกุล 

าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตร์ ม า ทิยาลัยราชภัฏจันทรเก ม 
.  . .  

 
 
 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้พยัญชนะไทยบน

ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
เครื่ อ งมืออ านวยความสะดวก ให้ชาวต่ า งชาติ  หรือ 
นักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจในการศึกษาพยัญชนะไทยและเรียนรู้
การออกเสียงของพยัญชนะไทย ซึ่งพัฒนาโดยภาษา Java 

ผลจากการวิจัย ท าให้ได้แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้
พยัญชนะไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่น าเสนอ
ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับพยัญชนะไทย  ท าให้ผู้ที่สนใจได้
เรียนรู้พยัญชนะไทยหรือค าศัพท์ของพยัญชนะไทยและการ 
ออกเสียงพยัญชนะไทยได้อย่างชัดเจน 

สรุปได้ ว่ าการพัฒนาแอพพลิ เคชันสื่ อการเรียนรู้
พยัญชนะไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   เป็น
เครื่องมือช่วยเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ หรือ  
นักท่องเที่ยว ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามารถน าความรู้ที่ได้จากการใช้
แอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้พยัญชนะไทย ไปปรับใช้ได้อย่าง
ถูกต้องในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ค าส าคัญ: พยัญชนะไทย ื่ การเรียนรู้ แ นดร ยด์ 
 

Abstract 
A development of Thai alphabet learning on 

Android operating system in this research aimed to 
create a convenient Thai learning tool for foreigner 
or traveller. The application implemented in JAVA 
language. 

  The results of this study found that Thai 
alphabet learning on Android operating system  
In this research performed as a learning tool for a 
guideline to learn about Thai alphabet, word and 
pronunciation as Thai for users.  

It can conclude that the Thai alphabet learning 
application has utilised for foreigner and traveller 
to learn in The Thai language. Moreover, the 
knowledge from application cad apapted for daily 
life as well. 

 
Keywords: Thai alphabet, Learning media  
Application, Android 
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1. บทน า

    ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็น ่ น นึ่งข งการใช้ชี ิต
ประจ าข งมนุ ย์ทุกเพ ทุก ัย มาร์ทโฟน ่ นใ ญ่เป็น
ระบบปฏิบัติการ    และระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ซึ่ง
จะต้ งมีแ พพลิเคชันเป็น ่ นประก บในการใช้งานบน
มาร์ทโฟนข งระบบ ปัจจุบันทางด้านการ ึก าได้น า ื่

เทคโนโลยีมาประก บการเรียนการ น  เช่น มาร์ท
โฟน รื แท็บแล็ต  เป็นต้น  และในปีนี้เป็นปีข งการเข้า
ร่ ม าเซียน  าจจะมีชา ต่างชาติที่ นใจจะเรียนพูด ่าน  
เขียน  ภา าไทยเพื่ เป็นการ ื่ ารกับคนไทย ซึ่งแ พพลิเค
ชัน ื่ การเรียนรู้พยัญชนะไทย  นี้ก็ ามารถช่ ย นใ ้รู้
พยัญชนะไทย รื การ กเ ียงพยัญชนะไทยเบื้ งต้น เพื่
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภา าไทยต่ ไป 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง

2.1 ระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์
แ น ด ร ย ด์  ( )  กู เ กิ ล แ น ด ร ย ด์  

(  ) รื  ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ 
(   ) เป็นชื่ เรียกชุดซ ฟท์แ ร์ 
รื แพลตฟ ร์ม ( )  า รับ ุปกรณ์ ีเล็กทร นิก ์ 

ที่ มี น่ ยประม ลผล เป็ น ่ นป ระก บ  าทิ เ ช่ น 
ค มพิ เต ร์  โทร ัพท์ ( )  โทร ัพท์เคลื่ นที่ 
(  )  ุปกรณ์เล่น ินเต ร์เน็ตขนาดพกพา ( ) 
เป็นต้น แ นดร ยด์นั้น ถื ก าเนิด ย่างเป็นทางการใน 
ันที่  พฤ จิกายน  โดยบริ ัท กูเกิล จุดประ งค์ข ง

แ นดร ยด์นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากบริ ัท  . 
ที่ได้น าเ าระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ( ) ซึ่งนิยมน าไปใช้
งานกับเครื่ งแม่ข่าย ( ) เป็น ลัก น ามาลดท นขนาด
ตั  แต่ไม่ลดท นค าม ามารถ เพื่ ใ ้เ มาะ มแกการ
น าไปติดตั้งบน ุปกรณ์พกพา ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บข้ มูลที่
จ ากัด โดย ัง ่า แ นดร ยด์ นั้นจะเป็น ุ่นยนต์ตั น้ ย  
ที่ค ยช่ ยเ ลื  าน ยค าม ะด กแก่ผู้ที่พกพามัน ไปใน
ทุกที่ ทุกเ ลา  

กูเกิลแ นดร ยด์ เป็นชื่ เรียก ย่างเป็นทางการข งเจ้า
แ นดร ยด์ เนื่ งจากปัจจุบันนี้  บริ ัทกูเกิล เป็นผู้ที่ถื
ิทธิบัตรในตรา ัญญาลัก ณ์  ชื่  และ ร ั ต้นฉบับ 

(  ) ข งแ นดร ยด์ ภายใต้เงื่ นไขการพัฒนา
แบบ  โดยเปิดใ ้นักพัฒนา ( ) ามารถน า
ร ั ต้นฉบับ ไปพัฒนาปรับแต่งได้ ย่างเปิดเผย (  

) ท าใ ้แ นดร ยด์มีผู้เข้าร่ มพัฒนาเป็นจ าน นมาก 
และพัฒนาไปได้ ย่างร ดเร็   

2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ธน ัฒน์ น่ เพ็ชร์ ( ) ได้พัฒนาเกมจับคู่ผีเ ื้  

ปัจจุบัน ุต า กรรมเกมนั้นได้พัฒนาก้า น้าไปเรื่ ย  
ซึ่งได้มีเกมต่าง  ได้ถูกพัฒนาขึ้นมามากมาย ลายประเภท 
ในแต่ละประเภทเกมนั้นจะถูกก า นด ายุตามค าม
เ มาะ มข งผู้เล่นเ าไ ้ และในปัจจุบันพัฒนาการการ
เรียนรู้ข งเด็ก  รื เยา ชนนั้น เกิดจากการที่ได้ น ง
ค ามต้ งการในลัก ณะที่พึ งพ ใจ ยิ่ งมีค าม ุขใจ 
นุก นาน และเพลิดเพลิน จะยิ่งท าใ ้เด็ก เกิดค าม

ประทับใจ และจดจ าได้ดีในการพัฒนาเกมจับคู่ผีเ ื้ นั้น  
ุกัญญา ุดดี  ( )  ได้พัฒนาแ พพลิ เคชันรับ 

ช า ร ะ เ งิ น ค่ า ไ ฟ ฟ้ า ข ง ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ่ น ภู มิ ภ า ค 
บนโทร ัพท์เคลื่ นที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ซึ่ง
งาน ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่ พัฒนาแ พพลิเคชันรับช าระ
เงินค่าไฟฟ้าข ง การไฟฟ้า ่ นภูมิภาคบนโทร ัพท์เคลื่ นที่
ที่ ใช้ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ โดยแ พพลิเคชันที่  
ได้พัฒนาขึ้นมานี้เพื่ เป็น ีกช่ งทาง นึ่งในการบริการรับ
ช าระเงินค่าไฟฟ้า ซึ่ง  าน ยค าม ะด ก ใ ้แก่ผู้ใช้บริการ
ร มถึงลดค่าใช้จ่ายและ ่งเ ริมภาพลัก ณ์ที่ดีใ ้กับ งค์กร
ท าใ ้มี ค ามเป็น ากลมากขึ้น การประเมินค ามพึงพ ใจ
ข งระบบ 

นิ าชล ปริยกุล  ( )  ได้พัฒนา เกมเ ริม   
 า รับเด็ก งาน ิจัยนี้มี ัตถุประ งค์เพื่ ึก าการท างาน

ข งโปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการ ร้าง ื่
มัลติมี เดียและแ นิ เมชันต่าง  ย่างมีประ ิทธิภาพ 
ามารถน าโปรแกรมนี้มาใช้ในการพัฒนาเกมเ ริม  
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 า รั บ เด็ ก ใ ้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  ก าร ร้ า ง เ กมนี้ เ นื่ ง จ ากมี
ภาพเคลื่ นไ  ี ัน ดใ  และค าม ลาก ลายทางด้าน
ค ามคิดข งแต่ล่ะเกมที่แตกต่างกัน กไป   

รุปจากงาน ิจัยที่ได้น ามานี้มี าระ  าคัญ ดคล้ งกับ
ัตถุประ งค์ข งการพัฒนาแ พพลิเคชัน ื่ การเรียนรู้ 

พยัญชนะไทยได้รู้ถึงปัจจัยในการใช้งานและการพัฒนา ื่
เพื่ ฝึกทัก ะข งผู้ที่ นใจแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นใ ้
ค าม  าคัญในการเรียนรู้เพื่ เพิ่มทัก ะ ิชาภา าไทยผ่าน
ทางเลื กใ ม่ ที่ทัน มัยมากขึ้นตรงตามจุดมุ่ง มายข ง
ลัก ูตร 

3. วิธีการด าเนินการวิจยั

3.1 การศึกษาความเป็นไปได ้
ในการเก็บร บร มข้ มูลผู้พัฒนาได้ ึก า ัตราการใช้

เชื้ เพลิงน้ ามันรถยนต์ ึก า ลักการพัฒนาแ พพลิเคชัน
บน มาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์  เทคนิคและ
เทคโนโลยีที่ เกี่ย ข้ งกับการพัฒนา เพื่ ท าใ ้ระบบมี
ประ ิทธิภาพ และก่ ใ ้เกิดประโยชน์ต่ ผู้ใช้มากที่ ุด 

3.2. การวางแผนระบบ 
การ างแผนระบบใน ่ นนี้จะเริ่มท าการ างแผนใ ้กับ

ระบบงาน รื แ พพลิ เ คชั นที่ ก าลั ง จะพัฒนา ใ ้ มี
ค าม ามารถตามที่ผู้พัฒนาต้ งการใ ้เกิดขึ้น โดยเริ่มจาก
การเก็บข้ มูลรายละเ ียดต่าง  ที่เกี่ย ข้ งกับการพัฒนา
ในครั้งนี้ 

 3.3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ในการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบผู้พัฒนาข น าเ น

ใน รู ป แบบ    โ ด ย ใ ช้     
 และ  เพื่ ธิบายใ ้เข้าใจถึงระบบที่

จะพัฒนาเขียนเป็น    ได้ดังภาพที่   
  เป็นแ ดงล าดับการท างานข ง 

แ พพลิเคชัน ดังภาพที่  และ   ธิบาย
การขั้นต นเดินทางข งโปรแกรมดังภาพที่   

ภาพที่ 1 แผนภาพการท างานข งยู เค ระบบผู้ใช้งาน (   ) 

User 
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ภาพที่ 2 แผนภาพ (  ) 

ภาพที่ 3 แผนภาพ (  ) 

3.4 การออกแบบหนา้จอการท างาน 
 การ กแบบ น้าจ การท างาน (  ) น้า
จ แ ดงผลและ ่ นต บ น งผู้ใช้กับผู้ใช้งาน ในการพัฒนา

การเรียนรู้พยัญชนะไทยบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด ์

ภาพที่ 4 การ กแบบ น้าเมนู ลัก 
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3.5 การด าเนินการท างาน 
  เป็นขั้นต นในการพัฒนา ื่ การเรียนรู้พยัญชนะไทย 
(  ) ใ ้ กมาในรูปแบบแ พพลิเคชันพร้ มใช้
งาน ลังจากที่ได้ร บร มข้ มูล างแผนการท างาน และ

กแบบการท างานโดยใช้ภา า  

3.6 การทดสอบระบบ (System Testing) 
 การทด บใช้แ พพลิ เคชันการพัฒนาเครื่ งมื
คาดการณ์ค่าเชื้ เพลิงในการเดินทางในรูปแบบแ นดร ยด์
แ พพลิเคชัน        (       

     ) นั้นเรา
ามารถเรียกใช้จากตั เครื่ งมื จ าล งการใช้งาน รื จะใช้

ก า รทด บบ น เค รื่ ง จ ริ ง แบบ    
ป ร ะ ก บ ด้ ย  ก า รท ด บ โ ดย  น า ก  ( ) 
แ พพลิเคชัน มา ยู่ในรูปแบบข ง .  ที่ ามารถรันบน
ุปกรณ์มื ถื ในระบบแ นดร ยด์ ามารถใช้งานได้ตามที่

กแบบไ ้ โดย นใจการรับข้ มูล และแ ดงข้ มูลเป็น
ลัก  

3.7 สรุปผลการท างานและปรับปรุงแก้ไข 
 เป็นขั้นต นการตร จ บ ลังจากใช้งานแ พพลิเคชัน
ื่ ก า ร เ รี ย น รู้ พ ยั ญชนะ ไทย  (  ) เ พื่ า

ข้ บกพร่ งในระบบเพื่ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ใ ้ระบบ
มีค าม มบูรณ์มากที่ ุด  

4. ผลการด าเนินงาน
การ ัดผลการด าเนินงานใช้ ิธีการ   

เป็นการทด บโดยเ าผลการใช้งานเป็น ลักโดยที่ไม่
ค านึงถึง ิธีการเขียนตั โปรแกรม 

4.1 ส่วนของหน้าหลัก 
    การท างานข งแ พพลิเคชันประก บด้ ย ค ามรู้
เบื้ งต้น น้าจ เลื กพยัญชนะ น้าจ เลื กพยัญชนะไทย 
ระ ัปดา ์ เดื น ค า ัพท์และแบบทด บ บค ามรู้ 

ภาพที่ 5 น้าจ พยัญชนะ และ น้าจ ค า ัพท์ 

4.2 ส่วนของหน้าแบบทดสอบ 

ภาพที่ 7 น้าจ แบบทด บ และ น้าตั เลื กค าต บ 
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4.3 ผลการทดสอบ 
    ผลการทด บแ พพลิเคชัน ื่ การเรียนรู้พยัญชนะไทย
บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ผู้ ิจัยท าการทด บโดย ิธี
รันบน  เป็นการทด บแบบตร จ บค ามถูก
ต้ งและค้น าข้ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับแ พพลิเคชัน โดยมี
ลัก ณะเป็นตารางผลการทด บการใช้งานข งผู้ใช้ โดยผล
การทดล งจะแ ดงรายละเ ียดเกี่ย กับการ บตามค าม
ถูกต้ งข งแ พพลิเคชัน 

5. สรุป

ก า ร พั ฒ น า ื่ ก า ร เ รี ย น รู้ พ ยั ญ ช น ะ ภา า ไ ท ย
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ที่ได้ ร้างเ ร็จแล้ นั้น มีการ

กเ ียงพยัญชนะ ค า ัพท์ แบบทด บ ีกทั้งยังมีรูปภาพ
ประก บเพื่ ท าใ ้ดึงดูดค าม นใจได้เพิ่มขึ้น 

การพัฒนา ื่ การ เรียนรู้พยัญชนะภา าไทยบน
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ซึ่งเ มาะ  า รับผู้ที่ นใจใน
ภา าไทยเบื้ ต้นทั่ ไป ตั้งแต่เด็กจนถึงระดับผู้ใ ญ่ รื จะ
เป็นชา ต่างชาติ ท าใ ้ได้รับค ามรู้ค ามบันเทิง ดแทรก
ใน ื่ การเรียนรู้ภา าไทยเบื้ งต้น ีกด้ ย 

5.1 ข้อจ ากัด 
      การพัฒนา ื่ การเรียนรู้พยัญชนะภา าไทย ไม่มี
ปุ่มกดโ มเพื่ ย้ นกลับไป น้า ลักข งแ พพลิเคชัน ถ้าจะ
ย้ น กลั บ ไปยั ง น้ า ลั ก ต้ ง กดปุ่ ม ย้ น กลั บที่ ตั
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ 
  การพัฒนา ื่ การเรียนรู้พยัญชนะภา าไทยบน
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ มีการก า นดเ ร์ชันข งแ น
ดร ยด์ไ ้ที่   ( ) ากน าไปใช้กับเ ร์ชันที่ต่ า
ก ่าจะไม่ ามารถใช้งานแ พพลิเคชันนี้ได้ 
  การพัฒนา ื่ การเรียนรู้พยัญชนะภา าไทยบน
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ มีการพัฒนาไ ้ที่ขนาด น้าจ  
 นิ้  ากน าไปใช้บน มาร์ทโฟนที่มีขนาด น้าจ ต่างจากนี้ 

จะท าใ ้ข้ มูล รื รูปแบบการจัด ่างคลาดเคลื่ น 

  การพัฒนา ื่ การเรียนรู้พยัญชนะภา าไทยบน
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ มีการพัฒนาไ ้ที่ขนาด น้าจ
แน ตั้งเท่านั้น ากน าไปใช้บน มาร์ทโฟนที่มีขนาด น้าจ
แน น น จะท าใ ้ข้ มูล รื รูปแบบการจัด ่างคลาดเคลื่ น 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ค รพัฒนาโปรแกรมใ ้ร งรับกับทุกเ ร์ข งแ น

ดร ยด์ เพื่ เ มาะ มกับทุกรุ่น 
 ค รพัฒนาโปรแกรมใ ้ร งรับกับ น้าจ ทุกขนาด 
 ค รเพิ่มภาพค า ัพท์ในแ พพลิเคชันใ ้มากยิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 

 เกมการ ึก า. นไลน์ . เข้าถึงได้จาก: 
:// . / /เกมการ ึก า. 

 ค า ัพท์ภา า ังกฤ  แบ่งตาม ม ด มู่. นไลน์ . 
เข้าถึงได้จาก: ://ภา า ังกฤ นไลน์. /
ค า ัพท์ภา า ังกฤ แบ่งตาม ม ด มู่/. 
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แอปพลิเคชันที่ช่วยในการเขียนค าศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทย 
 Thai Words For Computer Vocabularies Application 

ปภา ี รีเผด็จ   ถาพร ง ์เ นาะ   รุ่งรัตน์ เ ียง รีพนา ัลย ์
ภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ 

ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกล้าเจ้าคุณท ารลาดกระบัง 
. .    . .    . .  

บทคัดย่อ
บทความนี้น าเสนอแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเขียน

ค าศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทย ซึ่งพัฒนาขึ้น
เพื่อติดตั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ เว็บแอป
พลิเคชันที่ใช้งานได้ง่าย เพื่อช่วยเหลือผู้เขียนบทความ
วิชาการภาษาไทยในการสืบค้นค าภาษาไทยของค าศัพท์
เทคนิค การเขียนเครื่องหมายวรรคตอน และการสร้างข้อมูล
ของอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักการต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ เขียน
บทความประหยัดเวลาในการค้นคว้าในเรื่องรูปแบบการ
เขียนและสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในส่วนเนื้อหาของ
บทความ 

ค าส าคัญ: แ ปพลิเคชัน แ นดร ยด์ เ ็บแ ปพลิเคชัน การ
เขียนค าทับ ัพท์ การเขียน ้าง ิง ลักการใช้เครื่ ง มาย
รรคต น 

Abstract 
This paper presents an android and web 

application to convert English vocabularies to Thai 
written words. Its main objective is to assist 
students and officers to write Thai academic or 
official documents. Its features also include 
bibliography creating in standard formats such as 
in APA and IEEE styles and Thai punctuation marks 
usage. Therefore, By using this application, it is 
expected that the writer will have more time to 
focus on the document’s content.     

Key words:     
      

  

1. บทน า
การเขียนเ ก าร รื บทค ามทาง ิชาการ มักจะถูก

เขียนเพื่ เจาะจง  า รับผู้ ่านเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นในบทค าม
จึงมีค า ัพท์เทคนิคเฉพาะทางที่มาจากภา า ังกฤ  ท่ีตั
ผู้เขียนเ ง าจไม่ทราบ ิธีเขียนค านั้น  ในภา าไทย รื ไม่
ทราบ ่าค า ัพท์นั้นมีการบัญญัติเป็นค าภา าไทย และการ
เขียนค าเฉพาะทางมีกฎเกณฑ์ในการเขียนค่ นข้างซับซ้ น 
ท าใ ้ตั ผู้ เขียนเ ก ารเกิดค าม ับ น และท าใ ้ได้
บทค ามที่มีค าที่ ะกดผิด ลักภา าและการใช้ ัญลัก ณ์
ต่าง  ในภา าไทยท่ีไม่ถูกต้ ง 

ด้ ยเ ตุนี้ผู้พัฒนาจึงมีแน คิดในการพัฒนาแ ปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ และเ ็บแ ปพลิเคชันที่
ใ ช้งานได้ ง่ายเพื่ ช่ ยเ ลื ผู้ เขียนบทค าม ิชาการ
ภา าไทยในการ ืบค้นค าภา าไทยข งค า ัพท์เทคนิค การ
เขียนเครื่ ง มาย รรคต นที่ถูกต้ ง การ ร้างข้ มูลข ง
้าง ิงที่ถูกต้ งตาม ลักการต่าง  เช่น การเขียน ้าง ิง

ตามมาตรฐาน   ล  เพื่ ช่ ยใ ้ผู้ เขียนบทค าม
ประ ยัดเ ลาในการค้นค ้าในเรื่ งรูปแบบการเขียนและใช้
เ ลาได้ ย่างเต็มที่ใน ่ นเนื้ าข งบทค าม  

นึ่งใน ่ นข งการเขียนค า ัพท์ภา า ังกฤ เป็น
ภา าไทยนั้น ใน ่ นข งค า ัพท์ที่มีค าแปลในนี้จะมีเฉพาะ
ค า ัพท์ทางค มพิ เต ร์ซึ่งร บร มค า ัพท์มาจาก ัพท์
ค ม พิ เ ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี า ร น เ ท  ฉ บั บ
ราชบัณฑิตย ถาน และ คลัง ัพท์ไทย จาก  านักงานพัฒนา
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีแ ่งชาติ ( ทช.)  า รับ

ค า ัพท์ที่ไม่มีการบัญญัติไ ้ตามมาตรฐานในภา าไทยนั้น 
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จะไม่มีการระบุค าแปล แต่จะมีการแ ดงค าทับ ัพท์เป็น
ภา าไทย และเนื่ งจากกฎในการเขียนค าทับ ัพท์มีจ าน น
มากจึงมีการ ร้างและพัฒนา ัลก ริทึมที่ใช้ในการทับ ัพท์
โดยน า ลักการข ง ลักการ กเ ียงและถ ดเ ียงค าใน
ภา า ังกฤ  ( ) และ ลักเกณฑ์การทับ ัพท์
ภา า ังกฤ ฉบับราชบัณฑิต ถานมาประยุกต์ใช้และพัฒนา
ร่ มกัน 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลั กการออก เสี ย ง และถอด เสี ย งค า ใน
ภาษาอังกฤษ

ลักในการ กเ ียงเพื่ น ามาใช้ในการเขียนค าทับ
ัพท์ โดย ้าง ิงจากเ ียง ัท ัก ร ากล  า รับเ ียง ่าน
 เป็นการเทียบเ ียง ่านค าภา า ังกฤ กมาเป็นเ ียง

ในภา าไทย 
ัท ัก ร ากล ( ) คื  ัท ัก รชุด นึ่งที่

พัฒนาโดย มาคม ัท า ตร์ ากล โดยมุ่ง มายใ ้เป็น
ัญลัก ณ์มาตรฐาน  า รับการแทนเ ียงพูดในทุกภา า 

ขั้นต นในการถ ดเ ียงค า ัพท์เบื้ งต้นมีดังต่ ไปนี้ 
. าเ ียง ่าน ( ) ข งค า ัพท์มา
. น าเ ียง ่าน ( ) ข งค า ัพท์มาแทน

ในตารางเทียบเ ียง ระ และพยัญชนะข ง ัท ัก ร ากล 
 า รับเ ียง ่าน ดังตั ย่างในรูปที่  และ  

ตั ย่าง   
  

เ ียง ่าน ( )   / ʊˈ ɪ /    
เทียบเ ียงตามตาราง ระและตารางพยัญชนะ  ด  โ   
ม  เ   น  
ผลลัพธ์ที่ได้  โดเมน 

รูปที่ 1 ตั ย่างตารางเทียบเ ยีง ระภา า ังกฤ ข ง ัท ัก ร ากล
 า รับเ ียง ่าน 

รูปที่ 2 ตั ยา่งตารางเทียบเ ียงพยัญชนะภา า ังกฤ ข ง ัท ัก ร
ากล  า รับเ ียง า่น 

2.2 หลักการ และวิธีเขียนค าทับศัพท์ 
ิธีการเขียนค าทับ ัพท์ จะใช้ ลักเกณฑ์การทับ ัพท์

ภา า ังกฤ ฉบับราชบัณฑิตย ถาน   
โดย ิธีการเขียนค า ัพท์เบื้ งต้นคื  
. ระ ใ ้ถ ดตามการ กเ ียงในพจนานุกรม

ภา า ังกฤ  โดยเทียบเ ียง ระภา าไทยตามตารางเทียบ
เ ียง ระภา า ังกฤ  ดังตั ย่างในรูปที่  

. พยัญชนะ ใ ้ถ ดเป็นพยัญชนะภา าไทยตาม
ลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะภา า ังกฤ  ดังตั ย่าง

ในรูปที่  
ตั ย่าง   

 เทียบเ ียงตามตาราง ระและตารางพยัญชนะ 
 ด   โ   ะ  ู   ม   เ  ไ    น  

ผลลัพธ์ที่ได้   โดเมน  ด เมน  ดะเมน  ดูเมน  โดไมน์  ด
ไมน์  ดะไมน์  ดูไมน์ 

รูปที่ 3 ตั ย่างตารางเทียบเ ยีง ระภา า ังกฤ ตาม ลกัเกณฑ์การ
ทับ ัพท์ภา า ังกฤ ฉบับราชบัณฑิตย ถาน 

รูปที่ 4 ตั ย่างตารางเทียบพยัญชนะภา า ังกฤ ตาม ลกัเกณฑ์การ
ทับ ัพท์ภา า ังกฤ ฉบับราชบัณฑิตย ถาน 
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2.3 หลักการ ใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนและ
เครื่องหมายอ่ืนๆ 

ลักการใช้เครื่ ง มาย รรคต นและเครื่ ง มาย ื่น  
ใช้ ลักเกณฑ์การใช้เครื่ ง มาย รรคต นและเครื่ ง มาย
ื่น  ฉบับราชบัณฑิตย ถาน พ. .   

2.4 รูปแบบและหลักการในการเขียนอ้างอิง 
การ ้าง ิง มายถึง การน า าร นเท ซึ่งเป็นทฤ ฎี 

ข้ มูล ค ามรู้ มา ้าง ิงประก บในผลงานทาง ิชาการ 
โดยเฉพาะ ย่างยิ่งผลงาน ิจัย รื ิทยานิพนธ์ เพื่ บ ก
แ ล่งที่มาข ง าร นเท ันเป็นการใ ้เกียรติแก่เจ้าข ง 
งค์ค ามรู้เ ล่านั้น 

การ ้าง ิงที่ใช้ในแ ปพลิเคชันประก บไปด้ ย 
. การ ้าง ิงแบบ เชิง รรถ ( )
. การ ้าง ิงระบบนาม ปี รื ระบบ 
. การ ้าง ิงตามมาตรฐาน 
. การเขียนเ ก าร ้าง ิงแบบแ นคูเ ร์
. การเขียนเ ก าร ้าง ิงแบบชิคาโก
น่ึง ิธี า้ง ิงน ามาจาก  

3. การออกแบบแอปพลิเคชัน
3.1 แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 

แ ปพลิเคชันนี้จะประก บด้ ย  ฟังก์ชัน คื  ฟังก์ชัน
ค้น าค า ัพท์ ค าทับ ัพท์ทางค มพิ เต ร์ ฟังก์ชันการเขียน
้าง ิง ฟังก์ชัน ลักการเขียนเครื่ ง มาย รรคต น และ

ฟังก์ชันการตั้งค่า ามารถ ร้าง    ได้ ดัง
รูปที่  

รูปที่ 5 แผนภาพ   แ ปพลิเคชันแ นดร ยด ์

ฟังก์ชันค้น าค า ัพท์ จะค้น าค า ัพท์ จาก ัพท์
ค ม พิ เ ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี า ร น เ ท ฉ บั บ
ราชบัณฑิตย ถาน และคลัง ัพท์ไทยจาก  านักงานพัฒนา
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยแี ่งชาติ ( ทช.) โดยถ้าค า ัพท์

นั้นไม่มีในฐานข้ มูล ผู้ใช้ ามารถใ ้แ ปพลิเคชัน ใช้ ร้าง
ค าทับ ัพท์เป็นภา าไทยใ  ้

ฟังก์ชันการเขียน ้าง ิง เป็นฟังก์ชันที่ช่ ยผู้ใช้ในการ
เขียน ้าง ิงในแบบต่าง  โดยผู้ใช้เลื กรูปแบบข ง ้าง ิงที่
จะใช้เขียน และท าการกร กข้ มูลที่เกี่ย ข้ ง แ ปพลิเคชัน
จะ ร้างการเขียน ้าง ิงใ ้กับผู้ใช้ 

ฟังก์ชัน ลักการใช้เครื่ ง มาย รรคต น จะเป็นการ
แ ดงข้ มูล ลักการใช้ข งเครื่ ง มาย รรคต น 

ฟังก์ชัน ื่น  เป็นการตั้งค่าการแจ้งเตื น ัพเดทข้ มูล 
ข้ ก า นดในการใช้งาน และข้ มูลข งผู้จัดท า 

3.2 เว็บแอปพลิเคชัน 
เ ็บแ ปพลิเคชัน แบ่งผู้ ใช้ เป็น  ระดับ คื ผู้ ใช้ 

 และ   โดย  คื เจ้า น้าที่ ที่
เป็นพนักงานในแผนก และ   คื ั น้า ข ง
แผนก ท่ี ามารถใ ้ ิทธิ และลด ิทธิใ ้กับพนักงานในการ
จัดการระบบ ประก บไปด้ ยฟังก์ชันในการใช้งาน  
ฟั งก์ ชัน  คื  ฟั งก์ ชันค้น าค า ัพท์  ค าทับ ัพท์ทาง
ค มพิ เต ร์ ฟังก์ชันจัดการค า ัพท์ทางค มพิ เต ร์ และ
ข้ มูลที่เกี่ย ข้ ง และฟังก์ชันจัดการผู้ดูแลระบบ ามารถ
ร้าง    ได้ ดังรูปที่  

รูปที่ 6 แผนภาพ   เ ็บแ ปพลิเคชัน 

ฟังก์ชันค้น าค า ัพท์ จะเป็นการค้น าค า ัพท์ ค าทับ
ัพท์ทางค มพิ เต ร์จะมีการท างานเ มื นกันในแ ปพลิเค

ชันแ นดร ยด์ 
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ฟังก์ชันจัดการค า ัพท์ทางค มพิ เต ร์ เป็นฟังก์ชันที่
ใ ้  และ   ในการจัดการเพิ่ม แก้ไข ลบ 
ตั้งค่าการเผยแพร่ค า ัพท์ 

ฟังก์ชันจัดการผู้ดูแลระบบ เป็นฟังก์ชันที่ใ ้  
และ   ในการจัดการเพิ่ม แก้ไข ลบ  
และ   เพื่ จัดการระบบ 

4. อัลกอริทึมการทับศัพท์
ผู้ พัฒนา ใ ช้ ลั กการทับ ัพท์ภา า ั งกฤ ฉบับ

ราชบัณฑิตย ถาน และ ลักการ กเ ียงค า ัพท์
ภา า ังกฤ  มาช่ ยในการพัฒนา ลักการเขียนค าทับ ัพท์ 
เนื่ งจากถ้าใช้ ลักการทับ ัพท์ข งราชบัณฑิตย ถาน ย่าง
เดีย  ไม่ ามารถน ามาใช้ในเขียนค าทับ ัพท์ได้เนื่ งจาก ไม่
ามารถทราบได้ ่าตั ัก รในค า ัพท์นั้นเมื่ เทียบกับ

ตารางเทียบพยัญชนะภา า ังกฤ แล้ ตั ัก รนั้นเป็น
พยัญชนะต้น รื ตั ะกด รื เมื่ เทียบกับตารางเทียบ
เ ียง ระภา า ังกฤ แล้ เ ียง ระนั้น กเ ียง รื ไม่ เป็น
ต้น 

ด้ ย เ ตุ นี้ ผู้ พั ฒน า จึ ง ไ ด้ น า ลั ก ก า ร ทั บ ั พท์
ภา า ังกฤ ฉบับราชบัณฑิตย ถาน มาพัฒนาต่ โดยน าเ า

ลักการ กเ ียงค า ัพท์ภา า ังกฤ มาช่ ยในการแบ่ง
การ กเ ียงเป็นพยางค์ภายในค า ัพท์นั้น ามารถ ร้าง
เป็นผังงานได้ดังรูปที่  

เริ่มต้น

รับค า ัพท์

ามารถ า  
ข งค า ัพท์ได้ รื ไม่

าค า

ได้

แยกค า ัพท์ใ ้แยก กเป็นตั ัก ร และ า
ประเภทข งค า ัพท์ ่าเป็น ระ รื พยัญชนะ 
โดยใช้ตารางเทียบพยัญชนะภา า ังกฤ และ
ตารางเทียบเ ียงภา า ังกฤ ตาม ลักการข ง

ราชบัญฑิตย ถาน

น าผลลัพธ์ท้ัง งข้างต้นมาร มกันเพ่ื า ่า 
ตั ัก รในค า ัพท์นั้นเป็นพยัญชนะต้น 

ตั ะกด รื ระ

าประเภทข งค า ัพท์ ่าเป็น ระ รื พยัญชนะ 
โดยใช้ตารางเทียบพยัญชนะภา า ังกฤ และ
ตารางเทียบเ ียงภา า ังกฤ ตาม ลักในการ

กเ ียง  

ประ มค าตามประเภทข งตั ัก รนั้น

ร มค าที่ได้ท้ัง มดเข้าด้ ยกัน

แ ดงผลค า ัพท์ที่ร มได้

จบ

ไม่ได้

รูปที่ 7 ผังงาน ัลก ริทึมในการเขียนค าทับ ัพท์ 

5. ผลการทดลอง
ผลการทดล งนี้  ได้จากทด บใน ุปกรณ์  

  ข น า ด น้ า จ   นิ้  แ ล ะ ท า ง า น บ น
ระบบปฏิบัติการ  . .  โดยผู้ใช้งาน ามารถใช้
แ ปพลิเคชันในการ าค า ัพท์ เขียน ้าง ิง และค้น า
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ลักการใช้เครื่ ง มาย รรคต นได้ดัง น้าจ ในรูปที่   
และ  ตามล าดับ 

รูปที่ 8 น้าจ แ ปพลิเคชันในการ าค า ัพท์ 

รูปที่ 9 น้าจ แ ปพลิเคชันในการเขียน ้าง ิง 

รูปที่ 10 น้าจ แ ปพลิเคชันในการเขยีนเครื่ ง มาย รรคต น 

ผลการทดล งบนเ ็บแ ปพลิเคชัน ได้ทด บบน 
  ในการค้น าข้ มูล ดัง น้าจ ในรูปที่ 

 และได้ผลลัพธ์ข งการค้น าดัง น้าจ ในรูปที ่  

รูปที่ 11 น้าจ เ ็บแ ปพลิเคชันในการ าค า ัพท ์

รูปที่ 12 น้าจ เ ็บแ ปพลิเคชันแ ดงผลลัพธ์ในการ าค า ัพท ์

ผ ลกา ร ทดล ง  ไ ด้ ม า จ ากการน า ค า ั พท์ จ าก
ราชบัณฑิตย ถานได้มีการบัญญัติค าทับ ัพท์ไ ้แล้  จ าน น 

 ค า มาใช้ ัลก ริทึมในการทับ ัพท ์
ผลลัพธ์ที่ ได้ กมาจะเป็นกลุ่ มข งค าทับ ั พท์

ภา าไทย โดยจะตร จ บค ามถูกต้ งข ง ัลก ริทึมนี้
โดยการตร จ ่าในกลุ่มค าที่ได้มานั้น มีค าทับ ัพท์ที่ถูกต้ ง
ยู่ รื ไม่ 

จากตารางที่  จะเ ็นได้ ่าในจ าน นค า ัพท์ทั้ง มด 
มี  ค าที่ไม่ ามารถ า  ได้  า รับค า ัพท์ที่ า 

 ได้นั้น มีผลลัพธ์ที่ ามารถ าค า ัพท์ที่ตรงตาม
ราชบัณฑิตย ถานจากกลุ่มข งค าทับ ัพท์ท่ี ัลก ริทึม ร้าง
ขึ้นจ าน น  ค า จากทั้ง มด  ค า กลุ่มข งค า ัพท์ที่
ร้างขึ้นข งแต่ละค า ัพท์มานับจ าน นจะได้ผลลัพธ์ดังใน
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ตารางที่  ซึ่งค า ัพท์ ่ นใ ญ่ ัลก ริทึมจะ ร้างค าทับ
ัพท์ใ ้จ าน น    ค า แต่มีค า ัพท์บางค า ัลก ริทึม

จะ ร้างค าทับ ัพท์ใ ้เลื กถึง  ค าขึ้นไป และค าัพท์ที่
มีค ามยา ข งพยางค์มาก ัลก ริทึมจะ ร้างค าทับ ัพท์ใ ้
มากก ่า  แบบ 

ตารางที่ 1 ผลการทดล งเมื่ ใช้ ัลก ริทึมในการทับ ัพท์ 

ผลลัพธ์ตรงตาม
ราชบัณฑิตย ถาน 

ผลลัพธ์ไม่ตรงตาม
ราชบัณฑิตย ถาน 

ร ม 

ค า ัพท์ า 
 

ได้ 
    

ค า ัพท์ า 
 

ไม่ได้ 
  

ร ม    

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค า ัพท์ที่ า  ได้กับผลลัพธ์ 

ตารางที่ 3 แ ดงผลลัพธ์ข งจ าน นค า ัพท์ที่ ร้างได้ข งแต่ละ
ค า ัพท์ 

จ าน นข งค าทับ
ัพท์ที่ ร้างได้ 

จ าน นข งค า ัพท์ คิดเป็น
เป ร์เซ็นต์ 

ระ ่าง    ค า  .  
ระ ่าง    

ค า 
  .  

ระ ่าง   
 ค า 

 .  

 ขึ้นไป  .  
ร ม  

ตารางที่  แ ดงใ ้เ ็นถึงผลการเปรียบเทียบระ ่าง
ค าที่ ามารถ า  ได้และผลลพัธ์ตรงกับค าทับ พัท์
ที่ราชบัณฑิตย ถานบัญญัติไ ้ จะเ ็นได้ ่าแ ปพลิเคชันมี
ค ามถูกต้ ง ยู่ท่ี .  

6. บทสรุปและงานในอนาคต
จากผลการทดล ง ัลก ริทึมที่ช่ ยในการเขียนค าทับ

ัพท์ นั้นต้ งได้รับการปรับปรุงใ ้มีค ามแม่นย ามากขึ้น 
และ ผลลัพธ์ค าทับ ัพท์ข งค า ัพท์แต่ละค า นั้นแปรผันตรง
กับจ าน นค า ่านข งค า ัพท์ 

ดังนั้นเป้า มายข งงานใน นาคตคื  เพิ่มเง่ื นไขใน
การเขียนค าทับ ัพท์ข งราชบัณฑิตย ถาน เพื่ เพิ่มค าม
ถูกต้ งข งค า ัพท์ และลดปริมาณค าทับ ัพท์ที่ ัลก ริทึม
ร้างขึ้น และแนะน าใ ้ผู้ใช้เลื กใ น้้ ยลง 

7. กิตติกรรมประกาศ
ข ข บคุณ  านักราชบัณฑิตย ภา และ  านักงาน

พัฒนา ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีแ ่งชาติ ( ทช.) ที่ได้ใ ้
ค าม นุเคราะ ์ข้ มูล ในการใช้ท าแ ปพลิเคชันนี้ 

8. เอกสารอ้างอิง
  การ กเ ียงในภา า ังกฤ . ( ). 

ื บ ค้ น เ มื่   ตุ ล า ค ม  พ . .   จ า ก
:// . . / / ิกิพจนานุกรม:การ

กเ ียงในภา า ังกฤ   
  ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ทั บ ั พ ท์ ภ า า ั ง ก ฤ  

ราชบัณฑิตย ถาน 
  ลั ก เ กณฑ์ การ ใ ช้ เ ครื่ ง ม าย รรคต นและ

เครื่ ง มาย ื่น  ฉบับราชบัณฑิตย ถาน พ. .  
  รูปแบบการเขียน ้าง ิงและบรรณานุกรม. ( ). 

ื บ ค้ น เ มื่   ตุ ล า ค ม  พ . .   จ า ก 
:// . . . /
/ / รูปแบบการเขียน

้าง ิงและบรรณานุกรม.  

เป ร์เซ็นต์ข งค า ัพท์ที่
ามารถ า ได ้

ผลลัพธ์ตรงตามค าทับ ัพท์ที่
ราชบัณฑิตย ถานบัญญัติไ  ้

.  

ผลลัพธ์ไม่ตรงตาม
ราชบัณฑิตย ถาน 

.  

234



บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชั่น 
การค านวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 
Title lesson on using formulas and functions to calculate with Microsoft Excel 2010, 
using virtualization technology students for Mattayom 3 at Phaikaewvittaya Schools. 

สุพจน์ รักษาทรัพย์ และ ศิริขวัญ  ชูสลับ 
าขา ิชาค มพิ เต ร์ ึก า  คณะครุ า ตร์ ม า ิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

. .  

บทคัดย่อ 
  งาน ิจัยนี ้มี ัตถุประ งค์เพื่ พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์

ช่ ย น ( )  เพื่  าน ยค าม ะด กในการเรียนการ น
ข งผู้ นและผู้เรียนภายใน ้ งเรียน เพื่ ใ ้การเรียนการ น
ต่าง  มีค ามน่า นใจและทัน มัยต่ เทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็น
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ( ) ที่ช่ ยในการเรียนการ น 
เรื่ ง การใช้ ูตรและฟังก์ช่ันการค าน ณด้ ยโปรแกรม  

   โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริงข ง
นักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา โดยใช้
โปรแกรมที่ใช้ ร้าง ื่ มัลติมีเดีย ( ) โปรแกรม ัด น้า
จ ค มพิ เต ร์ระ ่างการ น (  ) ร่ มกับ
โปรแกรม ร้าง ื่ เ มื นจริง ( ) ซึ่งเป็น  
ที่ ามารถดา นโ์ ลดและติดตั้งบน มาร์ทโฟน 

ผลการ ิจัยพบ ่า การทด บข งแต่ละด้านมาผ่านระบบ
ิธีทาง ถิติ เพื่ ท าการ าค่าเฉลี่ย ร มทั้ง มดจะท าใ ้ทราบ

(ค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ . ) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ . ) 
ดังนั้น ามารถ รุปการประเมินคุณภาพข งระบบโดยร มได้ ่า
การพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ผลการประเมินโดย
ผู้เช่ีย ชาญ ค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ .  มีค ามพึงพ ใจ ยู่ใน
ระดับดีมาก และผลการประเมินโดยกลุ่มตั ย่างค่าเฉลี่ยที่ได้
เท่ากับ .   มีค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับดีมาก 

Abstract 
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1. บทน า
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      ในปัจจุบัน ื่ การเรียนการ นมี ลาก ลายรูปแบบ ซึ่ง
ื่ การ นนั้นมีค ามจ าเป็นต่ การพัฒนา ักยภาพข งผู้เรียน

เป็น ย่างมาก ทางผู้จัดท า ิจัยเล็งเ ็น ่ามีค ามจ าเป็นต่
การ ึก าเรียนรู้และในด้านการจัดการเรียนการ น โดยใช้
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น มีค ามน่า นใจต่ ผู้ เรียน
ค่ นข้างมากและเป็นการน าเทคโนโลยีที่มี ยู่ มาใช้ท างาน
ร่ มกับ ื่ การเรียนการ น ผู้ ิจัยจึงได้ท าการ ึก า บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การใช้ ูตรและฟังก์ช่ันการค าน ณ
ด้ ยโปรแกรม    โดยใช้เทคโนโลยีเ มื น
จริงข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีท่ี  โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา   
       งาน ิจัยนี้ มี ัตถุประ งค์เพื่ พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย นที่ใช้ในการเรียนการ น  เพื่  าน ยค าม ะด กใน
การเรียนการ นข งผู้ นและผู้เรียนภาย ้ งเรียน เพื่ ใ ้
การเรียนการ นต่าง  มีค ามมีค ามน่า นใจและทัน มัยต่
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
       ดังนั้นผู้ ิจัยจึง นใจ ึก านักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  
โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา โดยจะ ึก างาน ิจัย ั ข้ บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การใช้ ูตรและฟังก์ช่ันการค าน ณ
ด้ ยโปรแกรม    โดยใช้เทคโนโลยีเ มื น
จริงข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีท่ี  โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา เพื่
ึก าเผยแพร่ค ามรู้ดังกล่า ู่ผู้ นใจต่ ไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        เพื่ พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นที่ใช้ในการเรียน
การ น  และ  าน ยค าม ะด กในการเรียนการ นข ง
ผู้ นและผู้เรียนภาย ้ งเรียน เพื่ ใ ้การเรียนการ นต่าง  
มีค ามน่า นใจและทัน มัยต่ เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
        บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การใช้ ูตรและ
ฟังก์ช่ันการค าน ณด้ ยโปรแกรม    
โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริงข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่ 
โรงเรียนไผ่แก้ ิทยามีข บเขตการด าเนินการตามรายละเ ียด
ดังนี ้
       . .  การ ิจัยครั้งนี้ใช้เครื่ งมื  คื  เครื่ งค มพิ เต ร์
่ นบุคคล บนระบบปฏิบัติการ    

(  ) ามารถ ร้างบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ได้แก่ 
      

ในการพัฒนาระบบ าร นเท ดังกล่า  
       . .  การ ิจัยครั้งนี้ใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ซึ่ง
จัดเก็บ ยู่ในรูปแบบ ื่   โดยการ กแบบและพัฒนาใ ้
ามารถแ ดงผลบนเครื่ งค มพิ เต ร์ เ ็บแ พพลิเคช่ัน
รั มา (   )  

       . .  การ ิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรและกลุ่มตั ย่าง จาก
การแจกแบบประเมินคุณภาพการใช้งานข งซ ฟต์แ ร์
แ พพลิเคช่ัน คื  ผู้เช่ีย ชาญจ าน น  คน และกลุ่มตั ย่าง
จ าน น  คน ในการทดล งการใช้งาน 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ค าม มายข งค มพิ เต ร์ช่ ย น  (  
  :  รื บางต ารา าจเรียก ่า 
   ) เป็นกระบ นการเรียนการ น 

โดยใช้ ื่ ค มพิ เต ร์ ในการน าเ น เนื้ าเรื่ งรา ต่าง  มี
ลัก ณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียน แบบมี
ปฏิ ัมพันธ์ ( ) คื ามารถโต้ต บระ ่างผู้เรียน
กับค มพิ เต ร์ได้ 

ค มพิ เต ร์ช่ ย น ไม่ได้ มายค ามถึง  เพียง ย่าง
เดีย  แต่ยังร มถึงค า ื่น  ที่มีลัก ณะใกล้เคียงกัน คื  

       ( )  
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    มายถึง    
รื     

     มายถึง    
    มายถึง    

   
    มายถึง   
 
     มายถึง    
โดยมีลัก ณะ  าคัญ  ประการ ซึ่งเรียกย่  ่า  คื  

. าร นเท  ( ) มายถึง เนื้ า าระ
ที่ได้รับการเรียบเรียง ท าใ ้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รื ได้รับ
ทัก ะ ย่าง นึ่ง ย่างใดตามที่ผู้ ร้างได้ก า นด ัตถุประ งค์ไ ้ 
การน าเ น าจเป็นไปในลัก ณะทางตรง รื ทาง ้ มก็ได้ 
ทางตรงได้แก่ ค มพิ เต ร์ช่ ย นประเภทติ เต ร์ เช่นการ
่าน จ า ท าค ามเข้าใจ ฝึกฝน ตั ย่าง การน าเ น ในทาง ้ ม

ได้แก่ ค มพิ เต ร์ช่ ย นประเภทเกมและการจ าล ง 
. ค ามแตกต่างระ ่างบุคคล ( )

มายถึง ต้ งต บ น งค ามแตกต่างระ ่างบุคคล การ
ต บ น งค ามแตกต่างระ ่างบุคคล คื ลัก ณะ  าคัญข ง
ค มพิ เต ร์ช่ ย น บุคคลแต่ละบุคคลมีค ามแตกต่างกัน
ทางการเรียนรู้ ค มพิ เต ร์ช่ ย น เป็น ื่ ประเภท นึ่งจึง
ต้ งได้รับการ กแบบใ ้มีลัก ณะที่ต บ น งต่ ค าม
แตกต่างระ ่างบุคคลใ ้มากท่ี ุด 

. การโต้ต บ ( ) คื การมีปฏิ ัมพันธ์กัน
ระ ่างผู้เรียนกับค มพิ เต ร์ช่ ย นการเรียน การ น
รูปแบบที่ดีที่ ุดก็คื เปิดโ กา ใ ้ผู้เรียนได้มีปฏิ ัมพันธ์กับ
ผู้ นได้มากท่ี ุด 

. การใ ้ผลป้ นกลับโดยทันที (  
) ผลป้ นกลับ รื การใ ้ค าต บนี้ถื เป็นการ เ ริมแรง

ย่าง นึ่ง การใ ้ผลป้ นกลับแก่ผู้เรียนในทันที มายร มไปถึง
การที่ค มพิ เต ร์ช่ ย นที่ มบูรณ์จะต้ งมีการ ทด บ รื
ประเมินค ามเข้าใจข งผู้เรียนในเนื้ า รื ทัก ะต่าง  ตาม
ัตถุประ งค์ที่ก า นดไ  ้

2.2 การสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง (Aurasma) 

        ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์มี
ค ามก้า น้า เป็น ย่างมาก ดั งจะเ ็นได้จาก ุปกรณ์
ิ เล็กทร นิก ์ที่ เ ราจ าเป็นต้ งใ ช้ ยู่ ในชี ิตประจ า ัน

โดยเฉพาะ ย่างยิ่ง ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์แบบพกพา าทิเช่น 
โทร ัพท์มื ถื  และแท็ปเล็ต เป็นต้น ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์ที่
กล่า มานี้ผู้คน ่ นใ ญ่ในปัจจุบันล้ นต่างก็มีใช้งาน ยู่แล้ ไม่
ย่างใดก็ ย่าง นึ่ง ดังนั้นการน าเ า ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์

แบบพกพามาประยุกต์ใ ้เข้ากับการเรียนการ นจึงเป็นเรื่ ง
ที่ ามารถท าได้ ย่างง่ายดาย ีกทั้งยังเป็นการช่ ยกระตุ้นใ ้
นัก ึก าเกิดค ามรู้ ึก นุก และ นใจในการที่จะเรียนรู้เนื้ า
ในบทเรียนมากยิ่งขึ้นด้ ย การใช้เทคโนโลยีเ มื นจริง (

  : ) เทคโนโลยีเ มื นจริง รื   นี้เป็น
ิธีการที่ผ มผ านโลกเ มื น (  ) เข้ากับโลก

ค ามเป็นจริง (  ) โดยใช้ ิธีซ้ นรูปภาพ รื ภาพ
ามมิติที่ ยู่ในโลกเ มื นไปบนภาพที่เ ็นจริง  ในโลกค าม

เป็นจริง (ผ่านกล้ งที่ ยู่ในโทร ัพท์มื ถื  รื แท็ปเล็ต) 
โดยแ ดงผลภาพแบบเรียลไทม์  เทคโนโลยีในลัก ณะนี้เรา
คงได้พบเ ็นกันมาบ้างแล้ ในรายการโทรทั น์ต่าง  เช่น  ใน
การถ่ายท ด ดกี า เมริกันฟุตบ ลจะมีเ ้น ธิบายระยะต่าง 

 และในกี าฟุตบ ลที่มี เ ้นบ กการล้ า น้า เป็นต้น 
เทคโนโลยีเ มื นจริงนี้ได้เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี ค. .  
แต่ยังไม่เป็นที่แพร่ ลายมากนัก จนเมื่ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
เทคโนโลยีนี้ก็ได้ถูกน ามาใช้กัน ย่างแพร่ ลายเป็น ย่างมาก
เนื่ งจากเทคโนโลยีข ง ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์แบบพกพา เช่น 
มาร์ทโฟน ได้ถูกพัฒนาใ ้มี น่ ยประม ลผลที่ร ดเร็ มาก

ขึ้น มี ุปกรณ์ที่จ าเป็นต้ งใช้ประก บ เช่น กล้ ง เข็มทิ
ิเล็กทร นิก ์ ุปกรณ์แ ดงพิกัดดา เทียม และมีการเช่ื มต่

ข้ มูลกับ ินเท ร์เน็ตที่เร็ พ ในงาน ิจัยนี้จะแ ดงใ ้เ ็นถึง
ิธีการ ร้างข้ มูลการท่ งเที่ย  โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นผ่าน

       ( )  
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โปรแกรมที่ช่ื ่า รั มา ( ) ซึ่งเป็น นึ่งใน ลาย  
โปรแกรมที่ ามารถน ามาใช้งานได้ 

2.3 โปรแกรม Adobe flash cs5 
 โปรแกรม  เป็นซ ฟต์แ ร์ที่ช่ ยในการ ร้าง ื่

มัลติมีเดีย  ภาพเคลื่ นไ  ( )  ภาพกราฟิกที่มี
ค ามคมชัด เนื่ งจากเป็นกราฟิกแบบเ ็คเต ร์ ( )  
ามารถเล่นเ ียงและ ีดิโ  แบบ เตริโ ได้  ามารถ ร้างงาน

ใ ้โต้ต บกับผู้ใช้ (  ) มีฟังก์ช่ัน  า รับ
การเขียนโปรแกรม (  ) และยังท างานในลัก ณะ 

 โดยเช่ื มต่ กับการเขียนโปรแกรมภา า ื่น  ได้มากมาย 
เช่น ภา า    .  /      

.   .   และ ื่น  โดยเฉพาะข้ ดีข ง
โปรแกรม  คื  ค าม ามารถในการบีบ ัดไฟล์ใ ้มีขนาด
เล็กมีผลท าใ ้แ ดงผลได้ ย่างร ดเร็  น กจากน้ันยังแปลงไฟล์
ไป ยู่ในฟ ร์แมต ื่น ได้ ลาก ลาย เช่น     

         เป็นต้น 
   โปรแกรม  เริ่มมีช่ื เ ียงประมาณปี พ. .  จนถึง 
ปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้งาน ย่างแพร่ ลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เ ็บท าใ ้การน าเ น ท าได้ ย่ างน่า นใจ น กจากนั้น 
โปรแกรม  ยัง ามารถ ร้างแ บพลิเคช่ัน ( ) 
เพื่ ใช้ท างานต่าง  ร งรับการใช้งานกับ ุปกรณ์ที่  ี่เช่ื มต่ กับ
ระบบเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต และท างานได้กับ ลาย  แฟลท
ฟ ร์ม ( ) 

2.4 โปรแกรม camtasia studio 7 
       โปรแกรม   เป็นโปรแกรมจับภาพ

น้าจ   เพื่ จัดการ ร้างไฟล์  ามารถท าการตัดต่  
ามารถเพิ่มการบรรยายในลัก ณะที่เป็นเ ียง รื ข้ ค าม 

เ มาะ  า รับในการน ามาท าเป็น ื่ การ น การน าเ น  
ามารถตัดต่ และบันทึกไฟล์รูปแบบต่าง  ได้ าทิด  

      และ  
  ใน ่ นข ง  มีฟังก์ช่ันการท างานมากมาย ทั้งการ

ใ ่  ต่าง       
  เป็นต้น 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        กรรณิกา ขันธบ์ัณฑิต (  : บทคัดย่ ) ึก า ิจัยเรื่ ง
การเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน  ิชาเทคโนโลยี
าร นเท เบื้ งต้นและทัก ะการคิด ร้าง รรค์ข งนัก ึก า

ช้ันประถม ึก าปีที่  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้ ยบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นกับที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
พบ ่า ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ิชาเทคโนโลยี าร นเท
เบื้ งต้นข งนัก ึก ากลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น ูงก ่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ ย่างมีนัย  าคัญ
ทาง ถิติที่ระดับ . และทัก ะการคิด ร้าง รรค์ข งนัก ึก า
กลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ูงก ่ากลุ่มที่
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 

โรจนฤทธิ์ จันนุ่ม ( :บทคัดย่ ) ึก า ิจัยเรื่ งการ
พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นเรื่ ง  าร์ดแ ร์และ
เทคโนโลยี ื่ ารข้ มูล  า รับนัก ึก าช้ันมัธยม ึก าปีที่ 
พบ ่า บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง าร์ดแ ร์และ
เทคโนโลยี ื่ ารข้ มูล  มีประ ิทธิภาพ . / .  ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก า นดไ ้ /  และนัก ึก าที่ได้รับการ

นโดยใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง าร์ดแ ร์และ
เทคโนโลยี ื่ ารข้ มูล มีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ลังเรียน ูง
ก ่าก่ นเรียน ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ ที่ระดับ . และมี
ค ามคงทนในการเรียนรู้ 

นพพร รีท ง ินทร์ ( )  ึก า ิจัยเรื่ งการพัฒนา
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นราย ิชาค มพิ เต ร์ ง 

(ตารางการท างาน)  า รับนัก ึก าช้ันมัธยม ึก าปีที่  
พบ ่าประ ิทธิภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นที่ ร้าง
ขึ้นมีประ ิทธิภาพ ( / ) เท่ากับ . / .  ซึ่ง ูงก ่า
เกณฑ์ /  ที่ก า นดไ ้และนัก ึก าช้ันมัธยม ึก าปีที่  ที่
เรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ราย ิชาค มพิ เต ร์
ง  (ตารางการท างาน) พบ ่าคะแนนเฉลี่ยข งผล ัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่ นเรียน ด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น มี
ค่าเท่ากับ . ค่าคะแนนเฉลี่ยข งผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นมีค่าเท่ากับ .

ซึ่ง ูงก ่าก่ นเรียน และผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ลังเรียน ูง
ก ่าก่ นเรียน ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติที่ระดับ .  บทเรียน

       ( )  
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ค มพิ เต ร์มัลติมีเดีย ที่ผู้ ึก า ร้างขึ้น ามารถช่ ยใ ้ผู้เรียน
มีค ามรู้ค ามเข้าใจเพิ่มขึ้นและนัก ึก าช้ันมัธยม ึก าปีที่  มี
ค ามพึงพ ใจต่ บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น  ราย ิชา
ค มพิ เต ร์ ง  (ตารางการท างาน)โดยร ม ยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย .  
    จากงาน ิจัยต่าง  ดังท่ีกล่า มาแล้  จะเ ็นได้ ่าการน า
ค มพิ เต ร์เข้ามาเป็น ื่ ช่ ยในการเผยแพร่ค ามรู้ ช่ ยใ ้
การพัฒนาคุณภาพทางการเรียนใ ้มีประ ิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็น
ื่ ท่ีช่ ยใ ้ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งผู้เรียน ูงขึ้น 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
3.1 การจัดท าวิจัย 
     บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การใช้ ูตรและฟังก์ช่ัน
การค าน ณด้ ยโปรแกรม    โดยใช้
เทคโนโลยีเ มื นจริงข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่ โรงเรียน
ไผ่แก้ ิทยา มี ัตถุประ งค์ เพื่ ึ ก าการพัฒนาระบบ
าร นเท แ พพลิเคช่ัน การ กแบบและพัฒนาบทเรียน

ค มพิ เต ร์ช่ ย น เพื่ การเรียนการ นใ ้เ มื นจริงมาก
ยิ่งขึ้น และประเมินผลการพัฒนาในครั้งนี้ มาจากการม งเ ็น
ถึงปัญ าที่เกิดขึ้น คณะผู้ ิจัยจึงได้ท าการ ึก า โดยมี
รายละเ ียดข ง ิธีการด าเนินการ ิจัย ดังน้ี 
3.2 การวเิคราะหป์ัญหา 

. ึก าค้นค ้า ผู้ ิจัยได้ ึก าข้ มูลต่าง  เกี่ย กับ
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การใช้ ูตรและฟังก์ช่ันการ
ค าน ณด้ ยโปรแกรม    โดยใช้
เทคโนโลยี เ มื นจริ งข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่   
โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา ทั้งในต ารา เ ก ารและงาน ิจัยที่
เกี่ย ข้ ง เพื่ เก็บร บร มข้ มูลเบื้ งต้นมาเป็นแน ทางในการ
เตรียมเนื้ าในบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นใ ้คร บคลุม
ัตถุประ งค์ข งการ ิจัยครั้งนี ้

. ึก าประชากรที่ใช้ในการ ิจัย

. ด าเนินการ ร้างแบบประเมินคุณภาพและเครื่ งมื ที่ใช้
ในการ ึก า ิจัย 

. การเก็บร บร มข้ มูล  ใ ้กลุ่มตั ย่างเข้า ู้บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น ท าแบบทด บก่ นเรียนแล้ เรียน
เนื้ าในบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น  เมื่ เรียนครบทุก
ั ข้ แล้  ท าแบบทด บ ลังเรียน 

. น าข้ มูลที่เก็บร บร มแล้ ไป ึก าและ ิเคราะ ์
ปัญ า    
3.3 การทดสอบระบบ 
       ลังจากพัฒนาระบบตามที่ได้ กแบบไ ้ จึงมีการ
ทดล งใช้ระบบโดยผู้พัฒนาและผู้ทดล งใช้ จากผู้เช่ีย ชาญ 
จ าน น  คน และผู้ใช้งานทั่ ไป ีกจ าน น  คน โดยใช้
ิธีการทด บแบบแบล็คบ็ กซ์ (   ) ที่ดูจาก

ข้ มูลน าเข้า ( ) และข้ มูล ่ง ก ( ) และผลลัพธ์
โดยการแจก ามารถ รุปได้ดังนี ้

. ตร จ บค ามถูกต้ งข งระบบงาน เช่น ตร จ บ
ล าดับการท างานข งโปรแกรม ตร จ บค ามเช่ื มโยง
ระ ่าง น้าจ  และปุ่มค บคุมต่าง  และค ามถูกต้ งข ง
ข้ ค ามที่แ ดงบน น้าจ  

. ประเมินค ามพึงพ ใจระบบ แบ่ง กเป็น ด้านเนื้ า
ด้านการใช้งานระบบ ด้าน น้าจ  และด้านการแ ดงผล โดย
ใช้เกณฑ์ประเมินระดับค ามพึงพ ใจข งผู้ ใช้งานระบบ
าร นเท ที่ได้พัฒนาขึ้น ที่มีค่าเฉลี่ย ยู่ที่เกิน .  ขึ้นไป 

ตามล าดับค าม มายข งระดับคะแนนจากแบบ บถามตาม
มาตรา ่ นค่าชนิด  ระดับ 

. การประเมินผลระบบ ในขั้นต นการประเมินผลระบบ
กระท าโดยการใช้แบบ บถามจากกลุ่มตั ย่าง และ ิเคราะ ์
แบบ บถามโดยใช้ ถิติ คื  ค่าเฉลี่ย ( ) เพื่ ใช้แปล
ค าม มายข งการทด บ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(  ) เพื่ ใช้แปลค าม มายข งข้ มูล โดย
ใช้ ิธีการทางด้าน ถิติดังนี้ (มนต์ชัย  )  
       การ าค่าเฉลี่ย ( ) รื เรียก ่าค่ากลางเลขคณิต
ค่าเฉลี่ย ค่ามัช ิมเลขคณิต เป็นต้น    

      ¦ x

              

       ( )  
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เมื่       แทน   ค่าเฉลี่ย 
      6      แทน   ผลร มข งคะแนนท้ัง มดข งกลุ่ม 

                       แทน   จ าน นข งคะแนนในกลุ่ม 

      ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) เป็นการ ัด
การกระจายที่นิยมใช้กันมากเขียนแทนด้ ย . . 

. .    6     (6 )  

(   )  
  เมื่     . . แทน  ค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                แทน ค่าคะแนน 
                แทน จ าน นคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

6   แทน ผลร ม 
       ผลการประเมินประ ิทธิภาพข งโปรแกรม การทด บ
เมื่ ท าการทด บโปรแกรมเ ร็จ ิ้น จึงได้น าระบบไปทด บ 
โดยใ ้ผู้ เ ช่ีย ชาญและผู้ใช้งานทั่ ไปท าการทดล งการใช้
โปรแกรม พร้ งทั้งได้เรียนรู้ในบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น
ข งโปรแกรมได้ก า นดเกณฑ์ตาม ิธีข งไลเค ร์ท ( ) 
โดยประก บด้ ยมาตร ันดับ (  ) เชิงคุณภาพ  
ระดับ และมาตร ันดับเชิงปริมาณ  ระดับ ด้ ยกัน โดยจะใ ้
คะแนนในแต่ละ ั ข้ ตามค ามเ มาะ มมีล าดับค าม มาย
ตามข งตาราง แ ดงดังตารางที่  ซึ่ง ั ในการประเมิน
ค ามพึงพ ใจแบ่ง กเป็น  ด้าน ดังต่ ไปนี้  

. ด้านค าม ามารถท างานตามค ามต้ งการข งผู้ใช้งาน
(   ) 

. ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (  )

. ด้านการใช้งานโปรแกรม (  )

. ด้านค ามปล ดภัย (  )
ตารางที่  เกณฑ์การใ ้คะแนนข งแบบประเมินค าม

พึงพ ใจ 
คะแนน 

เชิงปริมาณ
เฉลี่ย 

ความหมายเชิงคุณภาพ 

.   .  ระบบท่ีพัฒนามีค ามพึงพ ใจระดับท่ีดีมาก 

.   .  ระบบท่ีพัฒนามีค ามพึงพ ใจระดับท่ีดี 

.   .  ระบบที่พัฒนามีค ามพึงพ ใจระดับปาน
กลาง 

.   .  ระบบท่ีพัฒนามีค ามพึงพ ใจระดับท่ีพ ใช้ 

.   .  ระบบที่พัฒนามีค ามพึงพ ใจระดับค ร
ปรับปรุง 

4. การสร้างและพัฒนาระบบ
. การผลิตบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การใช้ ูตร

และฟังก์ช่ันการค าน ณด้ ยโปรแกรม    
โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริงข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  
โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา โดยใช้โปรแกรม   ในการ
พัฒนา 

. การผลิตบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การใช้
ูตรและฟังก์ช่ันการค าน ณด้ ยโปรแกรม   

 โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริงข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก า
ปีท่ี  โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา ( . . ) 

. น าผลการพัฒนาจาก ข้ ท่ี ( ) และข้ ที ่( ) มา
ผ มผ านกัน เพื่ ใ ้ได้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง 
การใช้ ูตรและฟังก์ช่ันการค าน ณด้ ยโปรแกรม  

  โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริงข งนักเรียนช้ัน
มัธยม ึก าปีท่ี  โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา 

5. การพัฒนาระบบ
      จากการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การ
ใช้ ูตรและฟังก์ช่ันการค าน ณด้ ยโปรแกรม   

  โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริง ข งนักเรียนช้ัน
มัธยม ึก าปีท่ี  โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา จะได้รูปแบบข ง น้า
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ดังรปูภาพที ่  

รูปภาพที่ 1 น้าแรกบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 

       ( )  
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รูปภาพที่ 2 น้าแรกข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 

รูปภาพที่ 3 น้าแรกข งแบบทด บ 

รูปภาพที่ 4 น้าเมนขู งเนื้ า จ าน น  ปุ่ม 

รูปภาพที่ 5 น้าเนื้ าข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 

รูปภาพที่ 6 น้าเนื้ าข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
       จากการการใช้งานข งระบบโดยนักเรียนช้ันมัธยม ึก า
ปีที่   และผู้เ ช่ีย ชาญ จ าน น  คน ได้น าผลที่ได้มา า
ค่าเฉลี่ย ีกครั้ง โดยแบ่งการประเมิน กเป็น  ด้าน คื   ด้าน
ค าม ามารถการท างานตามค ามต้ งการข งผู้ ใช้งาน 
(   ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  ยู่
ในระดับดีมาก (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ . ) ด้าน
ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (  ) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ .  ยู่ในระดับดีมาก (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
. ) ด้านการใช้งานโปรแกรม (  ) มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ . ยู่ในระดับดีมาก (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
. ) ด้านค ามปล ดภัย (  ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
.  ยู่ในระดับดี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ . ) เมื่

       ( )  
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น าผลการทด บแต่ละด้านมาผ่านระบบ ิธีทาง ถิติ เพื่ ท า
การ าค่าเฉลี่ย ร มทั้ง มดจะท าใ ้ทราบค่าเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 
.  ยู่ในระดับดีมาก (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ . ) 

ดังนั้น ามารถ รุปการประเมินผลคุณภาพข งระบบโดยร มได้
่าการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การใช้ ูตร

และฟังก์ช่ันการค าน ณด้ ยโปรแกรม    
โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริงข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  
โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา ข งการประเมินโดยผู้เช่ีย ชาญและ
ผู้ใช้งานท่ั ไปมีค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับดีมาก 

7. ข้อเสนอแนะ
    ผู้ น ามารถน าบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 
เรื่ ง การใช้ ูตรและฟังก์ชั่นในการค าน ณในโปรแกรม 
Microsoft Excel2010  โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริง
ข งนักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีที่  โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา 
ไป นใน ้ งเรียนปกติซึ่งท าใ ้ผู้เรียนมีค ามรู้และ
ค ามเข้าใจในเนื้ าได้ดียิ่งขึ้น ท าใ ้ผู้เรียนมีค าม
กระตื รื ร้น มีค าม นใจและช่ ยเ ริมบรรยากา ใน
การเรียนการ นได้ดียิ่ งขึ้น น กจากนี้ผู้ เรียนยัง
ามารถ ึก าบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง การ

ใช้ ูตรและฟังก์ชั่นในการค าน ณในโปรแกรม Mi-
crosoft Excel2010  โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริงข ง
นักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีที่  โรงเรียนไผ่แก้ ิทยา ได้
ด้ ยตนเ งเพ่ื ทบท นค ามรู้โดยไม่จ ากัดเ ลาและ
ถานที่ซึ่งจะ ่งผลใ ้ผู้เรียนมีค ามรู้และค ามเข้าใจมา

ยิ่งขึ้น 

8. เอกสารอ้างอิง
   บุญ ืบ โพธิ์ รี. . คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ.พิมพ์ครั้ง
ที ่ . กรุงเทพ:  านักพิมพ์ ูนย์ ่งเ ริม 

าชี ะ 
ไพฑูรย์ รีฟ้า. . การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียน 

ไทย. ปริญญานิพนธ์บัณฑิต ิทยาลัย ม า ิทยาลัย รี
นครินทร ิโรฒ 
    บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น. ( นไลน์). แ ล่งท่ีมา : 

:// . . / /  
 มีนาคม  

   . ( นไลน์). แ ล่งท่ีมา : 
:// . . . / / . . 

 มีนาคม  
   โปรแกรม  คื ะไร. ( นไลน์). แ ล่งท่ีมา : 

:// . . . / / / / .
.  มีนาคม  

   โปรแกรม  . ( นไลน์). แ ล่งท่ีมา : 
:// . . /

/
 มีนาคม  

       ( )  
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เว็บแอพพลิเคชันสื่อการสอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
eb application for asic Computer uipment s Instruction 

เ ร ฐกิจ ิ ุทธิภักดิ์ และมีนนภา รัก ์ ิรัญ 
าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์  คณะเทคโนโลยี ังคม 

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขตจันทบุรี 
.  .  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ งนี้มีจุดมุ่ งหมาย 1 ) เพื่ อพัฒนาเว็บ                

แอพพลิเคชันสื่อการสอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
2 ) เ พื่ อปร ะ เมิ นความพึ งพอใจจากผู้ ใ ช้ ง าน เ ว็ บ                      
แอพพลิเคชันสื่อการสอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขึ้นภายใต้เทคโนโลยี 
HTML5, PHP, CSS, Appserv กระบวนการการท างาน
หลักของเว็บแอพพลิเคชันประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน
การแสดงผลข้อมูล การท าแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและ
หลังการสอน โดยได้ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาที่ ใ ช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ร ะบ บปฏิ บั ติ ก า ร แ อนด รอยด์ แ ล ะ ไ อ โ อ เ อส  ใ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี จ านวน 40 คน ผลการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน
พบว่า ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการตามหมวดต่างๆ 
ซึ่งจะแสดงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อ
การใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลและอัพเดจข้อมูลใหม่ๆได้
ตลอด เวลา  และยั งส ามารถแสดงข้ อมู ลอุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง   

ค าส าคัญ: ุปกรณ์ค มพิ เต ร์  ื่ การ น 
เ ็บแ พพลิเคชัน 

Abstract 
 The purposes of this study were 1) to 
develop a web application for Basic Computer 
Equipment’s Instruction 2) to evaluation the 
satisfaction form from users. The system was 
developed by using HTML5, PHP, CSS and 

Appserv. This application consisted of two 
processes as follows; information management 
within the web application and interface 
management. The web application was 
approved by specialist in information 
technology. The samplings for the experiment 
were 40 students in Rajamangala University of 
Technology Tawan – ok Chantaburi cambus 
who had smartphone and tablet an Android OS 
and IOS. The results have found that the users 
can search instruction from categories correctly. 
The web application can edit and update new 
computer equipment at any time and it can 
present instruction certainly.       

Key Words:    
   

1. บทน า
 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ย่างต่ เนื่ งในทุกด้านและเป็นที่นิยม ย่างแพร่ ลาย 

โดยเฉพาะเรื่ งข ง ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ ิเล็กทร นิก ์ 
เรื่ งข งการ ึก าที่เป็นบทเรียนที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่ง
จะมีบทเรียน นไลน์ ื่ การ นที่เป็น นิเมชัน รื เ ็บ
แ พพลิเคชัน และยังมีโครงข่ายการ ื่ ารที่ ามารถ
เช่ื มโลกทั้งโลกเข้าไ ้ด้ ยกัน ย่างไร้พรมแดน โทร ัพท์
มาร์ตโฟนที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะเป็นระบบปฏิบัติการซึ่ง

มี ินโด ์โฟน แ นดร ยด์และไ โ เ  จะเป็นระบบที่ ยู่

       ( )  
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บนโทร ัพท์มื ถื  ที่เป็นที่นิยมจ าน นมากในปัจจุบัน 
ผู้คน ามารถ ื่ ารถึงกันได้ไม่ ่าจะ ยู่มุมไ นข งโลก
และ ามารถยังใช้ในการ ดู นัง ฟังเพลง ดูข่า าร รื
ค้น าข้ มูลที่ต้ งการได้ร ดเร็  ด้ ยค ามก้า น้าข ง
เทคโนโลยีที่ทัน มัย เป็นเ ตุใ ้การจัดท า ื่ การเรียนการ

นในปัจจุบันทั้งระดับประถม ึก า มัธยม ึก า                 
และระดับม า ิทยาลัย ได้ผ มผ านเทคโนโลยี
าร นเท เข้ามาใช้กับการเรียนการ นด้ ย โดย ยู่ใน

รูปแบบเ ็บแ พพลิเคชัน ื่ การ นเกี่ย กับ ุปกรณ์
ค มพิ เต ร์และการประก บค มพิ เต ร์ เพื่ ใ ้คนที่
นใจในเรื่ งค มพิ เต ร์ ได้เข้ามา ึก าค้นค ้า 

 ย่างไรก็ตามมีผู้คนมากมายที่ นใจเกี่ย กับ
ค มพิ เต ร์มากขึ้น และไม่ทราบถึงเรื่ งเกี่ย กับ ุปกรณ์
ค มพิ เต ร์ เบื้ งต้นในเ ็บไซต์ ่ นใ ญ่มีการแยก
น าเ น ข้ มูล กเป็น ่ น  ท าใ ้ต้ ง าข้ มูล ลาย
เ ็บไซต์จึงจะได้ข้ มูล ที่ครบถ้ น ท าใ ้ล่าช้าต่ การ า
ข้ มูลและเ ็บ ่ นใ ญ่จะไม่ร งรับบนมื ถื มาร์ทโฟน 
 ดั ง นั้ น ผู้ ิ จั ย ใ น ฐ า น ะ ที่ เ ป็ น นั ก ึ ก า ข ง
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขต
จันทบุรี ได้มุ่ง ังที่จะพัฒนาเ ็บแ พพลิเคชั่น ื่ การ น
ุปกรณ์ค มพิ เต ร์เบื้ งต้น เพื่ เพิ่มค าม ะด ก บาย

ต่ การเรื่ งรู้ และเพื่ เป็นการเผยแพร่ค ามรู้ค ามเข้าใจ
เกี่ ย กับ ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ ใ ้ เป็นที่ รู้ จั ก ย่ าง
แพร่ ลายมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 .  เพื่ พัฒนาเ ็บแ พพลิเคช่ัน ื่ การ น
ุปกรณ์ค มพิ เต ร์เบื้ งต้น 

 .  เพื่ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้ ใ ช้เ ็บ
แ พพลิเคชั่น ื่ การ น ุปกรณ์ค มพิ เต ร์เบื้ งต้น  

3. วิธีการด าเนินการศึกษา
การ ิจัยครั้ งนี้ เป็นการ ิจัยเชิงพัฒนา เ พื ่

พัฒนาเ ็บแ พพลิเคชัน ื่ การ น ุปกรณ์ค มพิ เต ร์
เบื้ งต้นผู้ ิจัยได้ก า นด ิธีการด าเนินการ ิจัยและ
ร บร มข้ มูลตามขั้นต นดังน้ี 
 .   การก า นดประชากร และการเลื กกลุ่ม
ตั ย่าง  

 ประชากร ได้แก่นัก ึก าในระดับปริญญาตรี
ข ง ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขต
จันทบุรีจ าน น  คน  

 กลุ่มตั ย่าง ได้แก่ นัก ึก าในระดับปริญญา
ตรี ข งม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก 
ิทยาเขตจันทบุรี ที่ใช้ มาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจ าน น  

คน 
.   เครื่ งมื ท่ีใช้ในการ ิจัย 

 ในการ ิจัยครั้ งนี้  เครื่ งมื ที่ ใช้ในการ ิจัย 
ประก บด้ ย 

 . .  เครื่ งมื ที่ ใ ช้ ในการทดล ง ได้แก่ 
เ ็บแ พพลิเคชัน ื่ การ น ุปกรณ์ค มพิ เต ร์
เบื้ งต้น 

. .   เครื่ งมื ท่ีใช้ในการเก็บร บร มข้ มูล 
  แบบ  าร จใช้ในการ  าร จจ าน น

ประชากรข งนัก ึก าท่ีใช้ มาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
 แบบประเมินค ามพึงพ ใจ  า รับใช้

ประเมินค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่ใช้งานเ ็บแ พพลิเคชัน
ื่ การ น ุปกรณ์ค มพิ เต ร์เบื้ งต้น 

.   การด าเนินการทดล ง 
 ในการ ร้างและพัฒนาเครื่ งมื ในการ ิจัย 

ผู้พัฒนา า ัยการพัฒนาระบบตามขั้นต น งจรการ
พัฒนาระบบ (    : 

) ซึ่งมีการพัฒนาตามล าดับขั้นต นดังนี้ 
. .  เข้าใจปัญ า (  ) 

     เนื่ งจากในปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่
นใจเกี่ย กับค มพิ เต ร์มากขึ้น และต้ งการทราบถึง

เรื่ งเกี่ย กับ ุปกรณ์ค มพิ เต ร์เบื้ งต้น  ในเ ็บไซต์
่ นใ ญ่มีการแยกน าเ น ข้ มูล กเป็น ่ น  ท าใ ้

ต้ ง าข้ มูล ลายเ ็บไซต์จึงจะได้ข้ มูลที่ครบถ้ น ท าใ ้
ล่าช้าต่ การ าข้ มูลและเ ็บ ่ นใ ญ่จะมีร งรับบนมื
ถื มาร์ตโฟน 

. .  ึ ก า ค าม เป็ น ไ ป ได้  (  
) 

จากปัญ าดังกล่า  ผู้พัฒนาได้แน คิด
ในการพัฒนาเ ็บแ พพลิเคชัน ื่ การ น ุปกรณ์
ค มพิ เต ร์ เบื้ งต้น เ พื ่ เ พิ ่ม ค า ม ะ ด ก ใ น
ก า ร ึก า แ ล ะ ค ้น า ข ้ ม ูล เ กี ่ย ก ับ ุป ก ร ณ์
ค มพิ เต ร์ เบื้ งต้น  โดยมีการ ึก าค ามเป็นไปได้
ในการพัฒนา มี  ประการ คื  ค ามเป็นไปได้ด้าน
เทคนิคและค ามเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน  

. .  ิเคราะ ์ ( ) 
เป็นขั้นต นการร บร มค ามต้ งการ

จากผู้ใช้ และน ามา ึก าเพื่ น าไป ู่การ ิเคราะ ์ข บเขต
ข งการ ิจัย มีการท างานแบ่ง กเป็น ่ นต่าง  ดังนี้

       ( )  
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. . .  ่ นแ ดงผลประเภทข ง
ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ ประก บด้ ย 

) งค์ ประก บ ุปกรณ์
ค มพิ เต ร์  ได้แก่ ่ นน าเข้าข้ มูล  ่ นแ ดงผล ่ น
ประม ลผล ่ น น่ ยค ามจ า 

) ุ ป ก ร ณ์ ภ า ย ใ น
ค มพิ เต ร์ ได้แก่ ซีพียู แรม าร์ดดิ ต์  

) ุ ป ก ร ณ์ ภ า ย น ก
ค มพิ เต ร์ ได้แก่ เมา ์ คีย์บ ร์ด จ แ ดงผล ล  

 . . .  ่ นแ ดงรายละเ ียด ุปกรณ์
ค มพิ เต ร์ 

) ง ค์ ป ร ะ ก บ ุ ป ก ร ณ์
ค มพิ เต ร์ ได้แก่ ่ นรับข้ มูล ใช้ในการ ่งข้ มูลเข้า ู่
ค มพิ เต ร์เพื่ ท าการประม ลผล  

) ุปกรณ์ภายในค มพิ เต ร์
ได้แก่ แรม คื น่ ยค ามจ า ลักข งค มพิ เต ร์ท างาน
โดยร มข งค มพิ เต ร์ มี น้าที่รับข้ มูลและชุดค า ั่ง
ข งโปรแกรมต่าง เพื่ ่งไปใ ้   

) ุ ป ก ร ณ์ ภ า ย น ก
ค มพิ เต ร์ ได้แก่ คีย์บ ร์ด คื ุปกรณ์น าเข้าข้ มูล จะ
รับข้ มูลจากการกดแป้นแล้ ท าการเปลี่ยน เป็นร ั เพื่
่งต่ ไปใ ้กับค มพิ เต ร์ 

 . . .  ่ นการค้น า 
 ก า ร ค้ น า ุ ป ก ร ณ์

ค มพิ เต ร์ได้จากค าค้นจากภา า ังกฤ  
 . . .  แบบทด บ ัดผลค ามรู้ก่ น

และ ลังการเรียนรู้เรื่ ง ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ 
  การท าแบบทด บค าถาม

เ รื่ ง ุ ป กรณ์ ค มพิ เ ต ร์  ทั้ ง ม ด   ข้ แบบ  
ุ่มค าต บ จากท้ัง มด  ข้  

) ุปกรณ์ภายใน ได้แก่ แรม
าร์ดดิ ต์ ซีพียู 

) ุปกรณ์ภายน ก ได้แก่ เมา ์ 
คีย์บ ร์ด จ แ ดงผล ล าโพง 

. .  กแบบ ( ) 
การ กแบบ ่ นติดต่ ประ านงาน

ผู้ใช้ ผู้พัฒนาได้มีการ กแบบ ่ นข ง น้าจ เมนู ลัก
และ น้าจ เมนูย่ ยข งเ ็บแ พพลิเคชันและเมนูที่ใช้ใน
การจัดการการแ ดงผลข ง น้า ลัก 

. .   การพัฒนาระบบ 
. . .   เครื่ งมื ท่ีใช้ในการพัฒนา 

) ด้าน าร์ดแ ร์( )
 เครื่ งค มพิ เต ร์ ่ น

บุคคล (ใช้ในการพัฒนาซ ฟต์แ ร์) 

) ด้านซ ฟต์แ ร์( )
    

      ( ) 
) ด้านภา า( )

         
 

. . .   ขั้นต นการพัฒนา 
) ท า ก า ร พั ฒ น า เ ็ บ

แ พพลิเคชัน ตามที่ได้ ิเคราะ ์และได้ กแบบไ ้ โดย
พัฒนาแต่ละ ่ นย่ ย  ไปทีละ ่ น 

) จัดท าเ ก ารรายงานผล
การพัฒนาระบบ 

) จั ด ท า แ บ บ  า ร จ
ประชากรนัก ึก าที่ใช้ มาร์ทโฟน รื แท็บเล็ต และ
ก า นดขนาดกลุ่มตั ย่าง จากน้ันเลื กกลุ่มตั ย่างแบบ
เจาะจง  

) ร้างแบบประเมินค าม
พึงพ ใจ  า รับผู้ ใ ช้ ง าน เ ็บแ พพลิเคชัน ื่ การ น
ุปกรณ์ค มพิ เต ร์เบื้ งต้น 

4. ผลการด าเนินงาน
.  เมนู ลักการ น ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ต่าง

ภาพท่ี 1. เมนูหลักของหน้าเวบ็แอพพลิเคชัน 

       ( )  
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.  น้า งค์ประก บข งค มพิ เต ร์ 

ภาพท่ี 2. หน้าองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร ์

.  น้าจ แ ดงเนื้ า ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ 

ภาพท่ี 3. หน้าจอแสดงเนื้อหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

.  น้าจ ล็ ก ินเพื่ เข้า ู่ น้าข งผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 4. หน้าจอล็อกอินเพื่อเข้าสู่หน้าของผู้ดูแลระบบ 

.  เมนู ลัก น้าข งผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 5. เมนูหลักหน้าของผู้ดูแลระบบ 

.  น้าข งการจัดการผู้ใช้ระบบ 

ภาพที่ 6. หน้าของการจัดการผู้ใช้ระบบ 

       ( )  
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.  น้าเพิ่มผู้ใช้ระบบ 

ภาพที่ 7. หน้าเพิ่มผู้ใช้ระบบ 

.  น้าแก้ไขผู้ใช้ระบบ 

ภาพที่ 8. หน้าแก้ไขผู้ใช้ระบบ 

.  น้าข งการจัดการ ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ 

ภาพที่ 9. หน้าของการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

.  น้าแก้ไข ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ 

ภาพที่ 10. หน้าแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เ ็บแ พพลิเคชัน ื่ การ น ุปกรณ์ค มพิ เต ร์

เบื้ งต้น ผู้ใช้ ามารถค้น าข้ มูลที่ต้ งการตาม ม ด
ต่าง  ซึ่งจะแ ดง ุปกรณ์ค มพิ เต ร์ไ ้เป็น ม ด มู่ 
ง่ายต่ การใช้งาน ามารถแก้ไขข้ มูลและ ัพเดจข้ มูล
ใ ม่ ได้ตล ดเ ลา และยัง ามารถค้น า ุปกรณ์
ค มพิ เต ร์ได้จากเมนูค้น า และยังมีแบบทด บ
ค ามรู้ก่ นและ ลังเรียนเพื่ ใช้ในการประเมินผล 

       ( )  
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6. เอกสารอ้างอิง
 บัญชา ปะ ีละเต ัง.  พัฒนาเ ็บแ ปพลิเคช่ัน

ด้ ย  ร่ มกับ  และ  
 เทิ ักดิ์ เนียมโ ต.  การ ร้างบทเรียน
นไลน์ผ่านระบบการเรียนรู้แบบร่ มมื  เรื่ ง ุปกรณ์

ค มพิ เต ร์ 
   จีรา ุธ ารินทร์. .    

    ฉบับ มบูรณ์ 
   บัญชา ปะ ีละเต ัง.  พัฒนาเ ็บแ ปพลิเคช่ัน

ด้ ย  ร่ มกับ  และ  

       ( )  
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       ( )  

กระบ นการการเรียนการ อนตามแน คิดกาเย่โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) 

 กลุ่ม าระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ าร 
ของนักเรียนชั้นประถม กึ าปีท่ี 6 

E-Learning Base on Robert Gagne’s Concepts of Instructional Theory for 

Career and Technology for Information Technology and Communication 

Subject for Primary Students Grade 6 

ณกฤตรา ม่ งพูล( ) ธานิล ม่ งพูล( ) ไกย ิทธ์ิ ภิระติง( ) 
( ) ( ) าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

( ) าขา ิชาเทคโนโลยีค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
( ) .  ( )  .  ( )  .  

บทคัดย่อ 

การ ิจัยครั้งนี้ มี ัตถุประ งค์ 1) เพ่ือพัฒนาและ า
ประ ิทธิภาพกระบ นการการเรียนการ อนตามแน คิด
กาเย่โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) กลุ่ม าระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เ ร่ือง เทคโนโลยี
าร นเท และการ ื่อ าร ของนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี 

6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและ ลังเรียนด้ ยบทเรียน
ออนไลน์ 3) เพ่ือ ึก าค ามพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
บทเรียนออนไลน์ กลุ่มตั อย่างท่ีใช้ในการ ิจัย คือนักเรียน
ชั้นประถม ึก าปีท่ี 6 โรงเรียนอําน ย ิทย์นครปฐม ัด
นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการ ึก า 2558 ได้มาโดยใช้
ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จําน น 

35 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ ิจัย คือ บทเรียนคอมพิ เตอร์
ออนไลน์ แบบทด อบ ัดผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบ อบถามค ามพึงพอใจ ถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทด อบค่าที (t–test)  

 ผลการ ิจัยพบ ่า 1) บทเรียนการ อนตามแน คิด
กาเย่โดยใช้บทเรียนออนไลน์มีประ ิทธิภาพ 82.78/80.32 
ูงก ่าเกณฑ์ท่ีกํา นด 80/80 2) ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนท่ีเรียนด้ ยบทเรียนคอมพิ เตอร์ออนไลน์ ลัง
เรียนมีคะแนน ูงก ่าก่อนเรียนอย่างมีนัย ําคัญทาง ถิติท่ี
ระดับ .05 3) ค ามพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิ เตอร์ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับพึง
พอใจมากท่ี ุด  

คํา ําคัญ: บทเรียนค มพิ เต ร์ นไลน์  การจัดการเรียนรู้
แบบกาเย่  เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร 

ABSTRACT 

This research aims to the following purpose. 1) 
To develop and study the effectiveness of E-
Learning that based on Robert Gagne’s Concepts 
of Instructional theory. This study uses E-Learning 
of Career and Technology subject in topic 
“Information Technology and Communication” 
for Primary Students Grade 6 according to 
prescribed criterion 80/80 level. 2) To compare 
the E-learning achievement between before and 
after studying. 3) To learn the student’s 
satisfaction through E-Learning. The sample group 
is from primary grade 6, totally 35 students, at 
Amnuayvit Nakhon Pathom School, Nakhon 
Pathom province, which is in the second semester 
of academic year of 2015.  They were selected 
through purposive sampling technique as the 
subjects of the study. The instruments of this 
research are E-Learning lesson plans, 
achievement test, and student’s satisfaction 
evaluation questionnaire. The statistics are mean, 
standard divination, and t-test. 
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The results reveal 1) E-Learning is based on 
Robert Gagne’s Concepts of Instructional theory 
variable 82.78/80.32, which is slightly higher than 
the standard 80/80 at .05 of statistical 
significance. 2) The learning achievement of E-
learning shows that after the treatment the score 
is higher than when the course start at .05 of 
statistical significance. 3) The students’ 
satisfaction in E-learning is 4.50 that indicate at a 
highest level. 

Keywords :     
    

   

1. บทนํา
การ ึก าในปัจจุบันท่ีเป็นยุคแ ่งโลกไร้พรมแดน ข้ มูล

าร นเท ต่าง  ามารถแลกเปลี่ยน ื่ าร เชื่ มโยงถึง
กันได้ท่ั โลก ระบบการ ึก าจึงจําเป็นต้ งมีการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการ น กระบ นการเ รียน รู้ใ ้ มีค าม
เ มาะ ม ทัน มัย ต บ น งนโยบาย ลักข งประเท ท่ีใ ้
ค าม ําคัญกับการ ึก า ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ูนย์กลาง เรียนรู้
ย่างมีค าม ุข เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการ ึก า 

เพ่ื เพ่ิมและกระจายโ กา ทางการ ึก าใ ้ท่ั ถึงท้ังคนใน
เมื งและชนบทได้เรียนรู้ตล ดชี ิต โดยผู้จัดการเรียนการ

นจําเป็นจะต้ งนํา ื่ เทคโนโลยีต่าง  มาช่ ย ่งเ ริมใ ้
การเรียนรู้ เพ่ื ใ ้ผู้เรียนรับ งค์ค ามรู้ท่ี ามารถนําไปใช้ได้
จริง เกิดการพัฒนาไป ู่ค ามเป็นมนุ ย์ ท่ี มบูรณ์ ยู่
ร่ มกับผู้ ื่นได้ ย่างมีค าม ุข มีคุณภาพ และพัฒนา
ประเท ชาติต่ ไปได้ ย่างย่ังยืน ซ่ึงมีค าม ดคล้ งกับ
พระราชบัญญัติการ ึก าแ ่งชาติ  พ. .  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  พ. . )  ม ด   แน การจัด
การ ึก า  าระข ง ม ดนี้คร บคลุม ลักการ  าระ 
และกระบ นการจัดการ ึก าที่เปิดก ้างใ ้มี ิ ัยทั น์ใ ม่
ทางการเรียนการ นทั้งในระบบและน กระบบโรงเรียน  
เน้นผู้เรียนเป็น ําคัญ  ผู้เรียนทุกคนมีค าม ามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเ งได้และถื ่าผู้เรียนมีค าม ําคัญท่ี ุด  
กระบ นการจัดการ ึก าต้ ง ่งเ ริมใ ้ผู้เรียน ามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ักยภาพ  กระบ นการเรียนรู้
ต้ งจัดเนื้ า าระและกิจกรรมใ ้ ดคล้ งกับค าม นใจ  

ค ามถนัด  และค ามแตกต่างข งผู้เรียน  ใ ้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประ บการณ์จริง  ฝกึการปฏิบัติใ ้ทําได้  คดิเป็น  ทําเป็น  

ด้ ยเล็งเ ็นค าม ําคัญท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ูนย์กลาง  
ผู้ เ รี ยน ทุกคน ามารถ เ รี ยนรู้ แ ละพัฒนาตน เ ง ไ ด้
กระบ นการจัดการ ึก าต้ ง ่งเ ริมใ ้ผู้เรียน ามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ักยภาพ ดคล้ งกับค าม
นใจ  ค ามถนัด  และค ามแตกต่างข งผู้เรียน ผู้ ิจัยจึงมี

ค าม นใจท่ีจะนํากระบ นการเรียนการ นตามแน คิด
ข งกาเย่มาเป็นแน ทางในการพัฒนาผล ัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยใช้บทเรียนแบบ นไลน์ ( )   ซ่ึง
กระบ นการเรียนการ นตามแน คิดข งกาเย่มีเป้า มาย
มุ่งใ ้ผู้เรียนเชื่ มโยงการจัด ภาพการเรียนการ น ันเป็น
ภา ะภายน กตั ผู้เรียนใ ้ ดคล้ งกับกระบ นการ

เรียนรู้ภายในตั ผู้เรียน กล่า คื  ผู้ นจะต้ ง ร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ แจ้ง ัตถุประ งค์ผลข งการเรียนรู้ตามท่ี
ตั้งเป้า มายไ ้  การปรุงแต่ง ิ่งท่ีรับรู้ไ ้เป็นค ามจํา เพ่ื ใ ้
เกิดค ามจําระยะ ั้นและระยะยา  มีค าม ามารถในการจํา  
ในการระลึกถึง ิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปแล้  การนําไปประยุกต์ใช้กับ
ิ่งท่ีเรียนรู้ไปแล้  มีการแ ดง กถึงพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ 

และการแ ดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียนได้ ย่างร ดเร็
และมีประ ิทธิภาพ ูง  

จากเ ตุผลดังท่ีกล่า มาข้างต้น ผู้ ิจัยเชื่ ่าการเรียน
การ นท่ีมีการนําบทเรียน นไลน์มาใช้ประก บการเรียน
การ นจะทําใ ้ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งนักเรียนดีขึ้น
และนักเรียนมีค าม นใจในการเรียนมากข้ึน ทําใ ้ผู้ ิจัย
นใจท่ีจะนํากระบ นการการเรียนการ นตามแน คิด

กาเย่มาใช้ใน ิชาค มพิ เต ร์ เรื่ ง เทคโนโลยี าร นเท
และการ ื่ าร ํา รับนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี  โดย
ใช้บทเรียน นไลน์ เพ่ื ใ ้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีค ามรู้ค าม
เข้าใจเน้ื า ิชาเพ่ิมมากข้ึน  แก้ปัญ าในการเรียนข ง
ผู้เรียนท่ีเรียน ่ น ใ ้ ามารถเรียนได้ทันเพ่ื น  โดยผู้เรียน
ามารถเรียนไปตามค าม ามารถข งตนเ งตาม ัตราการ

เรียนรู้  โดยไม่ต้ งร รื เร่งใ ้ไปพร้ ม  กับเพ่ื นในชั้น
เรียน  และ ามารถทบท นบทเรียนได้เ งตล ดเ ลา  
ตล ดจนช่ ยลดปัญ าระ ่างการจัดการเรียนการ นได้ 

2. ัตถุประ งค์ของการ ิจัย
. ) เพ่ื พัฒนาและ าประ ิทธิภาพกระบ นการการ

เรียนการ นตามแน คิดกาเย่โดยใช้บทเรียน นไลน์ 
( ) กลุ่ม าระการเรียนรู้การงาน าชีพและ
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เทคโนโลยี เร่ื ง เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ข ง
นักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี  
 . )  เพ่ื เปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่ นและ
ลังเรียนด้ ยบทเรียน นไลน ์ 

 . )  เ พ่ื ึก าค ามพึงพ ใจข งนักเรียนท่ี มีต่
บทเรียน นไลน์ 
 
3. มมุติฐนของการ ิจัย 

. ) ประ ิทธิภาพกระบ นการการเรียนการ นตาม
แน คิดกาเย่โดยใช้บทเรียน นไลน์ ( ) กลุ่ม

าระการเ รียนรู้การงาน าชีพและเทคโนโลยี  เรื่ ง 
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ข งนักเรียนชั้น
ประถม ึก าปีท่ี  ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน /  

. ) ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบ นการการเรียน
การ นตามแน คิดกา เ ย่ โดยใช้บท เรี ยน นไลน์ 
( ) กลุ่ม าระการเรียนรู้การงาน าชีพและ
เทคโนโลยี เร่ื ง เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ข ง
นักเรียนชั้นประถม ึก าปี ท่ี  ลังเรียนด้ ยบทเรียน

นไลน์ ูงก ่าก่ นเรียน 
. ) ค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้บทเรียนค มพิ เต ร์

นไลน์ เรื่ ง เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ไม่น้ ย
ก ่า .  จากคะแนนเต็ม  
 
4. ิธีการดําเนินการ ิจัย 

การ ิจัยเร่ื งกระบ นการการเรียนการ นตามแน คิด
กาเย่โดยใช้บทเรียน นไลน์ ( ) กลุ่ม าระการ
เรียนรู้การงาน าชีพและเทคโนโลยี เ ร่ื ง เทคโนโลยี
าร นเท และการ ื่ าร ข งนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี 
 ผู้ ิจัยได้ดาํเนิน ิจยัตามข้ันต น ดังน้ี 

4.1) ขั้น ิเคราะ ์ ผู้ ิจัยได้ ึก า ลัก ูตรกลุ่ม าระ
การเรียนรู้การงาน าชีพและเทคโนโลยี ิชาค มพิ เต ร์ 
เพ่ื ิเคราะ ์เนื้ าและจุดประ งค์ในราย ิชา และ ึก า
ิธกีาร ร้างบทเรียน นไลน์ จากงาน ิจยัต่าง  

4.2) ขั้นการออกแบบ กแบบบทเรียน นไลน์ 
กแบบเน้ื าการเรียนรู้ต่าง  ในบทเรียน เพ่ื ใ ้เข้ากับ

แน คิดกาเย่ ครบท้ัง  ขั้นต น  แบบทด บก่ นเรียนและ
ลังเรียน และเขียนบทดําเนินเร่ื ง 

4.3) ขั้นการพัฒนา การพัฒนาบทเรียน นไลน์ 
ผู้ ิจัยพัฒนาด้ ยภา า  และ  ภา า คริปต์ 

  ํา รับ ร้างรูปแบบบทเรียนเพ่ื ดึงดูด

ค าม นใจข งผู้เรียน การจัดการระบบได้ใช้โปรแกรม 
 เป็น    :  ซ่ึง

เป็นโปรแกรมแบบ    เพ่ื ช่ ยจัด
กิจกรรมการเรียนการ นในระบบการเรียนแบบ นไลน์ 
ใ ้มีบรรยากา เ มื น ้ งเรียนจริงท่ีผู้ นและผู้เรียน
ามารถมีปฏิ ัมพันธ์ระ ่างกันได้ แบบประเมินบทเรียน
นไลน์ แบบทด บ ัดผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งผู้เรียน 

แบบ บถามค ามพึงพ ใจข งผู้เรียน ตล ดจน าคุณภาพ
ข งเคร่ื งมื ท่ีได้พัฒนาขึ้นโดยผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ย ชาญท้ัง  ด้าน คื  ด้านเนื้ าและด้านเทคนิคการ
ผลิต ื่  

4.4) การทดลองใช้ นําบทเรียน นไลน์ท่ีได้พัฒนาข้ึน
และได้แก้ไขข้ บกพร่ งตามคําแนะนําข งผู้ทรงคุณ ุฒิท้ัง
ด้านเนื้ าและด้านเทคนิคการผลิต ื่ นําไปทดล งใช้กับ
กลุ่มตั ย่างตามแบบแผนการทดล งท่ีได้ กแบบไ ้ และ
ทําการเก็บร บร มข้ มูลเพ่ื นํามา ิเคราะ ์และ รุป
ผลการ ิจัย 

4.5)  การประเมินผล นําข้ มูลท่ีได้จากการทดล งมา
ทําการ ิเคราะ ์ าประ ิทธิภาพข งบทเรียน นไลน์จาก
คะแนนท่ีจากการทําแบบทด บระ ่างเรียนและ ลังเรียน 
โดย าค่า /  ดัง มการท่ี ( ) และ ( ) เปรียบเทียบ
ผล ัมฤทธิ์ทางการเ รียนจากคะแนนท่ีไ ด้จากการทํา
แบบทด บ ัดผล ัมฤทธิ์ก่ นเรียนและ ลังเรียนด้ ย
บทเรียน นไลน์ โดยใช้ ถิติทด บที ( ) ประเมิน
ค ามพึงพ ใจข งการใช้บทเรียน นไลน์ ซ่ึงนําผลท่ีได้
จากการประเมินมา าค่าทาง ถิติโดยใช้การ าค่าเฉลี่ย ดัง
มการท่ี ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง มการท่ี ( ) 

 

100x
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X
E 1

1
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100x
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X
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2
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X    =     
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2

−

−∑ ∑
nn

xxn       ( ) 

 
5. ผลการ ิจัย 

 ผลการดําเนินงาน ิจัยคร้ังนี้ พบ ่า 
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       ( )  

 . ) ผลการพัฒนาบทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ 
เรื่ ง เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ํา รับนักเรียน
ชั้นประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ําน ย ิทย์นครปฐม แ ดง
ดังภาพตั ย่าง 

(¡) (¢) 

     ÃÙ»·Õè 1 (¡) Ë¹ �ÒeÁ¹Ùº·eÃÕÂ¹¢o§¼Ù�eÃÕÂ¹  
 (¢) Ë¹�Òº·eÃÕÂ¹ 

 จากรูปท่ี  เป็นตั ย่างการเข้าใช้งานบทเรียน นไลน์
ตามแน คิดกาเย่ ใน ่ นข งผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนจะมี ิทธ์ิใน
การเข้าเรียนเนื้ าในบทเรียน ดูผลการเรียนใน ่ นข ง
แบบทด บก่ นเรียนและ ลังเรียนได้ และนักเรียน
ามารถ มัครเข้าเรียนบทเรียนได้ด้ ยตนเ ง 

 (¡) (¢) 

      ÃÙ»·Õè 2  (¡) Ë¹�ÒeÁ¹ÙËÅa¡¢o§¼Ù�Êo¹ 
(¢) Ë¹�Òæ¡�ä¢ Åº ¢�oÁÙÅ¹a¡eÃÕÂ¹ 

 จากรูปท่ี  เป็นตั ย่างการเข้าใช้งานบทเรียน นไลน์
ตามแน คิดกาเย่ ใน ่ นข งผู้ น ซ่ึงผู้ นจะมี ิทธ์ิในการ
ดูและแก้ไขข้ มูล ่ นตั ข งผู้เรียน เพ่ิม แก้ไขรายชื่
ผู้เรียนท้ัง มดได้ ดคูะแนนแบบทด บก่ นเรียน  ลังเรียน 
 . ) การ าประ ิทธิภาพข งบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นโดย
ผู้เชี่ย ชาญจําน น  คนได้ประเมินคุณภาพบทเรียน นไลน์
ตามแน คิดข งกาเย่ เร่ื ง เทคโนโลยี าร นเท และการ
ื่ าร ข งนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ําน ย
ิทย์นครปฐมด้านเนื้ า และด้านเทคนิคการผลิต ื่ ท่ี

พัฒนาข้ึนดังแ ดงในตารางท่ี  และ ตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 1 : ¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾º·eÃÕÂ¹oo¹äÅ¹ �µÒÁæ¹Ç¤i´
¡ÒeÂ� ´ �Ò¹e¹ ืéoËÒo´Â¼Ù�eªÕèÂÇªÒ 

ข้  รายการ 
ระดับค ามคิดเ ็น 

. . ค าม
เ มาะ ม 

. การแจ้งจุดประ งค์เชิง
พฤติกรรมใ ้ผู้เรียนทราบ 

.  .  ดีมาก 

. เนื้ ามีค าม ดคล้ งกับ
จุดประ งค์เชิงพฤติกรรม 

.  .  ดีมาก 

. ค ามถูกต้ งชัดเจนข งเนื้ า .  .  ดีมาก

. เนื้ าเ มาะ มกับระดับข ง
ผู้เรียน 

.  .  ดีมาก 

. ค ามเ มาะ มในการจัดลําดับ
การนําเ น เนื้ า 

.  .  ดีมาก 

. การเรียงลําดับเนื้ าจากง่ายไป
ยาก 

.  .  ดีมาก 

. ค ามเ มา มระ ่างรูปภาพ
กับเนื้ า 

.  .  ดีมาก 

. ค ามถูกต้ งข งภา าที่ใช้ .  .  ดีมาก 

. แบบทด บคร บคลุมเนื้ า
ตาม ัตถุประ งค์เชิงพฤติกรรม 

.  .  ดีมาก 

. เนื้ ามีค ามเ มาะ มเม่ื
นํามาใช้งานบนบทเรียน นไลน ์

.  .  ดีมาก 

ร ม .  .  ดีมาก 

จากตารางท่ี  พบ ่า ค ามคิดเ ็นข งผู้เชี่ย ชาญท่ีมี
ต่ ค ามเ มาะ มข งบทเรียน นไลน์ตาแน คิดกาเย่ 
เร่ื ง เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ข งนักเรียนชั้น
ประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ําน ย ิทย์นครปฐม ด้านเนื้ า
โดยร ม ยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  และค่า
่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .  

µÒÃÒ§·Õè 2 : ¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾º·eÃÕÂ¹oo¹äÅ¹ �µÒÁæ¹Ç¤i´
¡ÒeÂ� ´ �Ò¹e·¤¹i¤¡ÒÃ¼ÅiµÊืèoo´Â¼Ù�eªÕèÂÇªÒ 

ข้  รายการ 
ระดับค ามคิดเ ็น 

. . ค าม
เ มาะ ม 

1. ด้านตั อัก ร (Text)

.  ขนาดตั ัก ร ยงาม
และมีค ามเ มาะ ม 

.  . ดี 

.  รูปแบบตั ัก ร ่านง่าย 
และชัดเจน 

.  . ดีมาก 

.  ค าม เ มาะ มข ง ี
ตั ัก ร และ ีพืน้ที่ใช้ 

.  .  ดมีาก 

.  ค ามเ มาะ มข งการ
จัด างตั ัก ร/ข้ ค าม
ในแต่ละ ่ น 

.  .  ดมีาก 
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       ( )  
 

 
.  ค ามถูกต้ งข งข้ ค าม

ตาม ลักภา า 
.  .  ดีมาก 

2. ด้านภาพน่ิง (Image) 
.  ขนาดข งภาพเ มาะ ม .  .  ดีมาก 
.  ีและค ามชัดเจนข ง

ภาพ 
.  .  ดีมาก 

.  ค ามเ มาะ มข งภาพ
ทีใ่ช้ในการ ื่ ค าม มาย 

.  .  ดมีาก 

.  ค าม มดุลข งการจัด
างภาพ 

.  .  ดี 

3. ด้าน ิดีโอ (Video) 
.  มี ค าม ดค ล้ งกั บ

เนื้ า 
.  .  ดีมาก 

.  ขนาดและตําแ น่งข ง
ิดีโ ที่แ ดงผล มีค าม

เ มาะ ม 

.  .  ดีมาก 

4. ด้านปฏิ ัมพันธ์ (Interactive) 
.  การค บคุมบทเรียนบน

บทเรียน นไลน์ทําได้
ง่ายและ ะด ก 

.  .  ดีมาก 

.  ค ามเ มาะ มข งการ
เชื่ มโยงเนื้ าภายใน
น่ ยการเรียน 

.  .  ดีมาก 

ร ม .  .  ดมีาก 
 
 จากตารางท่ี  พบ ่า ค ามคิดเ ็นข งผู้เชี่ย ชาญท่ีมี
ต่ ค ามเ มาะ มข งบทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ 
เรื่ งเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ข งนักเรียนชั้น
ประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ําน ย ิทย์นครปฐม ด้าน
เทคนิคการผลิต ื่ โดยร ม ยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ .  และคา่ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .  
 . ) ผลการ ึก าประ ิทธิภาพข งบทเรียนแบบ

นไลน์ตามแน คิดกาเย่ เรื่ ง เทคโนโลยี าร นเท และ
การ ื่ าร ข งนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน
าํน ย ิทย์นครปฐม ท่ีพัฒนาข้ึนแ ดงดังในตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 3 ¼Å¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾¢o§º·eÃÕÂ¹oo¹äÅ¹ �µÒÁ
æ¹Ç¤i´¡ÒeÂ� eÃ ืèo§ e·¤o¹oÅÂÕÊÒÃÊ¹e·ÈæÅa¡ÒÃÊืèoÊÒÃ  

จําน น
ผู้เรียน 
(คน) 

คะแนนระ ่างเรียน 
(คะแนนเต็ม  คะแนน) 

คะแนนทด บ ลังเรียน 
(คะแนนเต็ม  คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย  

 
ร้ ยละ 

 
คะแนนเฉลี่ย 

 
ร้ ยละ  

 .  .  .  .  

 จากตารางท่ี  พบ ่าประ ิทธิภาพข งบทเรียนแบบ
แบบ นไลน์ตามแน คิดกาเย่ เร่ื ง เทคโนโลยี าร นเท
และการ ื่ าร ข งนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน
ําน ย ิทย์นครปฐม ท่ีได้พัฒนาข้ึน ประ ิทธิภาพตาม

เกณฑ์ท่ีกํา นดไ ้คื  /  ผู้เรียนมีคะแนนจากการทํา
แบบทด บระ ่างเรียนข งแต่ละ น่ ยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ .  คิดเป็นร้ ยละ .  และคะแนน
แบบทด บ ลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .   คิดเป็นร้ ย
ละ .  ดังนั้นบทเรียน นไลน์ตามแน คิด กาเย่ เร่ื ง 
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ข งนักเรียนชั้น
ประถม ึก าปี ท่ี   โรงเ รียน ําน ย ิทย์นครปฐม ท่ี
พัฒนาข้ึนมีประ ิทธิภาพเท่ากับ . / .  ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีตัง้เ าไ ้ 

. ) ผลการเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ในการเรียนโดย
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยก่ นเรียนและ ลังเรียนท่ีเรียน
ด้ ยบทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ ท่ีพัฒนาข้ึนดังแ ดง
ในตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 4 ¡ÒÃe»ÃÕÂºe·ÕÂº¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ¡�o¹æÅaËÅa§eÃÕÂ¹ 

ทด อบ คะแนน ผู้เรียน 
 

ถิติ t Sig 

ก่ นเรียน   .  .  
 .  ลังเรียน   .  

 นัย าํคัญทาง ถิติที่ระดับ .  

 จากตารางท่ี  พบ ่าผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่ น
เรียนและ ลังเรียน พบ ่าค่า  ท่ีคําน ณได้มีค่า .  รุป
ได้ ่าคะแนนเฉลี่ย ลังเรียน ูงก ่าก่ นเรียน ย่างมีนัย ําคัญ
ทาง ถิติท่ีระดับ .  
 . ) ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนท่ีมีต่ บทเรียน

นไลน์ตามแน คิดข งกาเย่ เรื่ ง เทคโนโลยี าร นเท และ
การ ื่ าร ข งนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน
ําน ย ิทย์นครปฐม ดงัแ ดงในตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 5 ¼Å¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ¤ÇÒÁ¾ ึ§¾oã¨¢o§¼Ù�eÃÕÂ¹·ÕèÁÕµ �oº·eÃÕÂ¹
oo¹äÅ¹�µÒÁæ¹Ç¤i´¢o§¡ÒeÂ� eÃ ืèo§ e·¤o¹oÅÂÕÊÒÃÊ¹e·ÈæÅa¡ÒÃ
ÊืèoÊÒÃ ¢o§¹a¡eÃÕÂ¹ªaé¹»Ãa¶ÁÈ ึ¡ÉÒ»·Õè 6 oÃ§eÃÕÂ¹oíÒ¹ÇÂÇi·Â�
¹¤Ã»°Á 

รายการ 
 

S.D. ค าม มาย 

1. การนําเ นอเนื้อ าบทเรียน 

 .  ภา าที่ใช้ในบทเรียนเข้าใจ
ง่าย 

.  .  มากที่ ุด 
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       ( )  

 .  เนื้ า ิชาเข้าใจง่าย .  .  มากที่ ุด 
 .  ปริมาณเนื้ าในแต่ละ

บทเรียนมีค ามเ มาะ ม 
.  .  มาก 

 .  ผู้เรียน ามารถทําค าม
เข้าใจในเน้ื าได้ด้ ยตนเ ง 

.  .  มาก 

2. การออกแบบบทเรียน
 .  แบบข งตั ัก รท่ีใช้ใน

บทเรียนมีค ามเ มาะ ม 
.  .  มาก 

 .  ีข งตั ัก รที่ใช้
บทเรียนมีค ามเ มาะ ม ่าน
ได้ บายตา 

.  .  มากที่ ุด 

 .  ภาพกราฟิกในบทเรียนมี
ค ามเ มาะ ม 

.  .  มาก 

 .  ขนาดการแ ดงผลข ง
ิดีโ มีค ามเ มาะ ม 

.  .  มาก 

3. ประโยชน์จากการเรียน
 .  บทเรียน นไลน์ใ ้ค ามรู้

เก่ีย กับเนื้ าได้เช่นเดีย กับ
เรียนจากครูผู้ น 

.  .  มาก 

 .  บทเรียน นไลน์ทําใ ้
ามารถ ึก าได้ด้ ยตนเ ง 

.  .  มาก 

ร ม .  .  มากที่ ุด 

 จากตารางท่ี  พบ ่าการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียน
ท่ีมีต่ บทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ เร่ื ง เทคโนโลยี
าร นเท และการ ื่ าร ข งนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี 
 โรงเรียน ําน ย ิทย์นครปฐม ท่ีพัฒนาขึ้นโดยภาพร ม

เฉลี่ยท้ัง  ด้าน พบ ่าผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับ
มากท่ี ุดโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  และ ่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .  

6. รุปและอภิปรายผล
กระบ นการการเรียนการ นตามแน คิดกาเย่โดยใช้

บทเรียน นไลน์ ( ) กลุ่ม าระการเรียนรู้การ
งาน าชีพและเทคโนโลยี เรื่ ง เทคโนโลยี าร นเท และ
การ ื่ าร ข งนักเรียนชั้นประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน
ําน ย ิทย์นครปฐม และเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใช้เกณฑ์การ าประ ิทธิภาพข งบทเรียน นไลน์ 
/  พบ ่า ประ ิทธิภาพจากคะแนนเฉลี่ยข ง

แบบทด บระ ่างเรียนและ ลังเรียน ( / ) มีค่า 
. / .   ูงก ่าเกณฑ์ /  ท่ีกํา นดไ ้ ผล ัมฤทธิ์

ทางการเรียนข งกลุ่มทดล ง ก่ นเรียนด้ ยบทเรียน
นไลน์ตามแน คิดกาเย่ กลุ่มทดล งได้คะแนนเฉล่ีย 

.  ่ น ลังการใช้บทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ 
กลุ่มทดล งได้คะแนนเฉลี่ย .  คะแนนการประเมินก่ น
เรียนและ ลังเรียนด้ ยบทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ 
ิเคราะ ์ด้ ย ลักการทาง ถิติ  ปรากฏค่า   .  

ซ่ึงมีนัย ําคัญทาง ถิติท่ีระดับ .  และพบ ่าผล ัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนข งนักเรียน ลังเรียนด้ ยบทเรียน นไลน์
ตามแน คิดกาเย่ ูงก ่าก่ นการเรียน จากการ บถาม
ค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้บทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ 
เรื่ ง เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ค ามพึงพ ใจ
ข งนักเรียนท่ีมีต่ บทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  จากคะแนนเต็ม  คิดเป็นร้ ยละ  
ยู่ในระดับพึงพ ใจมากท่ี ุด 

7. ขอ้เ นอแนะ
ผู้ ิจัยได้ข้ ค้นพบและข้ ค รคํานึงจากประ บการณ์

การ ิจัยในครั้งนี้ เพ่ื นํารูปแบบการเรียนการ นน้ีไปใช้ 
รื นํา ไปประยุกต์ใช้ ดังน้ี 

. ผู้ท่ีจะนําบทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ ไปใช้
ค ร ึก า ิธีการเรียนด้ ยบทเรียน นไลนต์ามแน คิดกาเย่
ใ ้เข้าใจก่ น  

. ก่ นเริ่มใช้บทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่
ครูผู้ นค รเ ริมค ามรู้เร่ื งการใช้ค มพิ เต ร์เบื้ งต้น
กับนักเรียนก่ น เพ่ื นักเรียน ามารถใช้บทเรียน นไลน์
ตามแน คิดกาเย่ได้โดยไม่เกิดปัญ าและทําใ ้ครูผู้ นไม่
ต้ งเ ียเ ลาในการ ธิบายชี้แจงกับนักเรียนทีละคน 

. ค รมีการ ึก าบทเรียน นไลน์ตามแน คิดกาเย่ท่ี
พัฒนาข้ึน โดยนําไปใช้กับกลุ่มเปา้ มาย ื่น  

การ ิจัยครั้งต่ ไป 
. ค รมีการ ึก าซํ้าในกลุ่มเป้า มาย ื่น  ท่ีใช้

ลัก ูตรเดีย กัน เพ่ื ใ ้ได้ข้ มูลและผลการ ิเคราะ ์
เพ่ิมเติมร มท้ังเป็นการยืนยันผลข งการนํา รูปแบบการ
เรียนไปใช้ 

. ค รมีการ ึก าถึงผลข งการใช้รูปแบบการเรียน
โดยใช้บทเรียน นไลน์ร่ มกับกระบ นการ ร้าง งค์ค ามรู้ 
ในตั แปร ื่น  ได้แก่ เจตคติต่ รูปแบบการเรียน ค าม
คงทนในการเรียนค าม นใจในการเรียน ค ามม่ันใจในการ
เรียนเพ่ื นํา มาเป็นข้ มูลในการพิจารณาปรับปรุงการเรียน
การ น ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ใ ้มีการพัฒนาย่ิงข้ึน 

. ค ร ่งเ ริมใ ้กลุ่ม าระการเรียนรู้ท้ัง  กลุ่ม าระ
ได้พัฒนาบทเรียน นไลน์ประก บการเรียนการ น เพ่ื
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่งผลใ ้ผู้เรียนมีค ามรู้ ค าม ามารถเพิ่มมากข้ึน และนํา
ค ามรู้ท่ีได้รับไปใช้ใ ้ เกิดประโยชน์ในชี ิตประจํา ัน
ตล ดจนถึง นาคตต่ ไป 

. ค รนําระบบ ิเคราะ ์ข้ บจากการทําแบบทด บ
ด้ ยบทเรียน  จะช่ ยเพ่ิมประ ิทธิภาพข ง
ข้ บใ ้มีคณุภาพมากขึ้นและ ่งผลดีต่ คุณภาพการ ัดผล
การเรียนรู้ได้ กีท ด นึ่ง  
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ครั้งท่ี ) กรุงเทพม านคร : ํานักพิมพ์แ ่ง
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย 

 บุญเรื ง เนียม ม. ( ). การพัฒนาระบบการเรียน
การ นทาง ินเท ร์เน็ตในระดับ ุดม ึก า. 
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การพัฒนาผล ัม ทธิทางการเรียนตามแบบโมเดล ิปปาโดยใช้บทเรียนคอมพิ เตอรช์่ ย อน  
เรื่อง การเขียนผังงาน (Flowchart) ํา รับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี 2 

The Development of Achievement Base on CIPPA Instruction Model using 
Computer-Assisted Instruction on Topic Flowchart Drawing for Secondary 

School Grade 8 

ณธีพัฒน์  โพธิถา ร ัฒน์( ) ธานิล  ม่ งพูล( ) พง ์ดนัย  จิตต ิ ุทธิกุล( ) 
( ) าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

( ) ( ) าขา ิชาเทคโนโลยีค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
( ) .  ( ) . .  ( ) . .  

บทคัดย่อ 
การ ิจัยครั้งนี้ มี ัตถุประ งค์เพ่ือ 1) พัฒนาและ า

ประ ิทธิภาพของบทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อนตามแบบ
โมเดล ิปปา เรื่องการเขียนผังงาน (Flow Chart) ํา รับ
ชั้นมัธยม ึก าปีท่ี 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2) เปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและ ลังเรียน
ด้ ยบทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อนตามแบบโมเดล ิปปา 
3) เพ่ือ ึก าค ามพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิ เตอร์ช่ ย อนตามแบบโมเดล ิปปา กลุ่มตั อย่างท่ี
ใช้ในการ ิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีที่ 2 โรงเรียน
าลาตึก ิทยา อําเภอกําแพงแ น จัง ัดนครปฐม ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการ ึก า 2558 ได้มาโดยใช้ ิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จําน น 30 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการ ิจัย คือ บทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อนตามแบบ
โมเดล ิปปา แบบทด อบ ัดผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบ อบถามค ามพึงพอใจ ถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย          

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทด อบค่าที (t–test)  

ผลการ ิจัยพบ ่า 1) บทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อน
ตามแบบโมเดล ิปปามีประ ิทธิภาพ 82.14/80.64 ูงก ่า
เกณฑ์ท่ีกํา นด 80/80 2) ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนด้ ยบทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อนตามแบบ
โมเดล ิปปา ลังเรียนมีคะแนน ูงก ่าก่อนเรียนอย่างมี
นัย ําคัญทาง ถิติท่ีระดับ .01 3) ค ามพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อนตามแบบโมเดล ิปปา 
มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

คํา ําคัญ: บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น  การเขียนผังงาน  
โมเดลซิปปา 

ABSTRACT 
This research has 3 objectives. 1) To develop 

and study the effectiveness of Computer-Assisted 

Instruction (CAI) base on CIPPA Model. This study 

uses CAI in topic flow chart drawing for secondary 

school grade 8 and according to prescribed 

criterion 80/80 level. 2) To compare the CAI base 

on CIPPA Model achievement between before 

and after studying. 3) To learn the student’s 

satisfaction through CAI base on CIPPA Model. The 

sample group is from secondary student grade 8, 

totally 30 students, at Salatuekwittaya School, 

Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom 

province, which is in the second semester of 

academic year of 2015. They were selected 

through purposive sampling technique as the 

subjects of the study. The instruments of this 

research are CAI base on CIPPA Model, 

achievement test, and student’s satisfaction 

evaluation questionnaire. The statistics are mean, 

standard divination, and t-test.  

The results reveal 1) The CAI base on CIPPA 

Model variable were 82.14/80.64, which was 
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slightly higher than the standard 80/80 at .01 of 

statistical significance. 2) The learning 

achievement of CAI base on CIPPA Model shows 

that after the treatment the score is higher than 

when the course start at .05 of statistical 

significance. 3) The students’ satisfaction in CAI 

base on CIPPA Model is 4.35 that indicate at a 

high level. 

Keywords :       
    

1. บทนํา
การจัดการ ึก าตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธ ักราช  ได้กล่า ถึง ื่ การเรียนรู้ ่าเป็น
เครื่ งมื ่งเ ริม นับ นุน การจัดกระบ นการเรียนรู้ใ ้
ผู้เรียน ามารถเข้าถึง งค์ค ามรู้ เป็น ื่ การเรียนรู้มีทําใ ้
ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบ นการและคุณลัก ณะตาม
มาตรฐานข ง ลัก ูตรได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ ื่ การ น
จึงมีบทบาทในการ ื่ ารระ ่างผู้ นกับผู้เรียนช่ ยใ ้
ผู้เรียนมีผล ําฤทธิ์ทางการ ึก ามากย่ิงข้ึน ซ่ึง ดคล้ งกับ
พระราชบัญญัติการ ึก า พ. .  (ฉบับปรับปรุง ) 
ตามมาตรา  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลง ย่างร ดเร็
และเข้ามามีบทบาทในการดํารงชี ิตต้ังแต่ระดับคร บครั  
เก ตรกรรรม ุต า กรรม การติดต่ ื่ าร และท่ี ําคัญ
ด้านการ ึก า ได้มีการนําเ าเทคโนโลยีเข้ามา นับ นุนการ
เรียนการ นท้ังในแบบ นไลน์ ฟไลน์ ขึ้น ยู่กับผู้ ท่ี
พัฒนา ระดับการ ึก า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการ นก็เพ่ื ช่ ยแบ่งเบาภาระผู้ น ช่ ยเพ่ิม
ประ ิทธิภาพในการเรียนการ นและเป็นการใช้เทคโนโลยี
ใ ้เกิดประโยชน์ ูง ุด บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นก็เป็น
ีกทางเลื ก นึ่งท่ีมีการนําเ าเทคโนโลยีเข้ามาช่ ยจัด งค์

ค ามรู้ใ ้กับผู้เรียน ค มพิ เต ร์ช่ ย นเป็น ื่ การ นท่ี
ามารถทําใ ้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีค ามยืด ยุ่นกับ

ผู้เรียน ผู้เรียนมีโ กา ได้เลื กเรียนใน ิ่งท่ี ดคล้ งกับ
ค าม นใจ ามารถคิด ิเคราะ ์และแก้ไขปัญ าได้ด้ ย
ตนเ ง เป็นเคร่ื งมื ท่ีช่ ยใ ้การเรียนการ นเป็นไป ย่าง
มีประ ิทธิภาพ โดยมีครูเป็นผู้ขับเคล่ื นผ่านกระบ นการ

เรียนการ น ซ่ึงเป็นจุด มาย นึ่งข งการจัดการเรียนการ
นโดยยึดผู้เรียนเป็น ําคัญ 

 การจัดการเรียนการ นโดยใช้โมเดลซิปปา ตามแน คิด
ข งทิ นา แขมมณี ท่ีกล่า ่า ซิปปา ( ) เป็น ลักใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง  ใ ้แก่ผู้เรียน ามารถใช้
ิธีการและกระบ นการที่ ลาก ลาย และเป็น ิธี นึ่งในการ

จัดการเรียนการ นท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ําคัญ มุ่งเน้นใ ้
นักเรียน ึก าค้นค ้า  ร บร มข้ มูลด้ ยตนเ ง การมี ่ น
ร่ มในการ ร้างคามรู้ การมีปฏิ ัมพันธ์กับผู้ ื่น และการ
แลกเปลี่ยนค ามรู้ การได้เคลื่ นไ ทางกาย การเรียนรู้
กระบ นการต่าง  และการนําค ามรู้ไปประยุกต์ใช้ การจัด
กิจกรรมการเรียน รู้ โดยใช้แบบโมเดลซิปปา (  

) ตามรูปแบบข ง ทิ นาแขมมณี มีขั้นต นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นต น ดังนี้ ขั้นท่ี   การทบท น
ค ามรู้เดิม ขั้นท่ี  การแ ง าค ามรู้ใ ม่ ขั้นท่ี 
  การ ึก าทําค ามเข้าใจข้ มูล / ค ามรู้ใ ม่ และ

เชื่ มโยงค ามรู้ใ ม่กับค ามรู้เดิม ขั้นท่ี  การแลกเปลี่ยน
ค ามรู้ค ามเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นท่ี  การ รุปและจัดระเบียบ
ค ามรู้ ขั้นท่ี  การปฏิบัติและ / รื การแ ดงผลงาน และ
ขั้นท่ี  การประยุกต์ใช้ค ามรู้ 
 โรงเรียน าลาตึก ิทยา .กําแพงแ น จ.นครปฐม มี
นักเรียนโดยประมาณ  คน ครู  คน เป็นโรงเรียน
ประจําตําบล ้ ยกระบ ก จ.นครปฐม จัดการเรียนการ น
ราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร เพ่ื ใ ้
ต บ น งต่ พระราชบัญญัติการ ึก า พ. .  (ฉบับ
ปรับปรุง ) มาตรา  ในราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท  
ข งนักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  เรื่ งการเขียนผังงาน 
( ) เพ่ื ใ ้นักเรียนมีค ามรู้และเข้าใจในเร่ื งการ
เขียนผังงาน ( ) และ ามารถเลื กใช้ได้ ย่าง
ถูกต้ ง   

 ด้ ยเ ตุนี้ ผู้ ิจัยจึงพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย
นตามแบบโมเดลซิปปา โดยนําเ าข้ันต นการจัดการ

เรียนการ นข้ันต นท่ี  ถึงข้ันต นท่ี  มาประยุกต์
ร่ มกับบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เพ่ื เ ริม ร้าง
ประ ิทธิภาพการเรียนรู้ข งนัก ึก า ทําใ ้เกิดค ามรู้  
ค ามเข้าใจ ในเนื้ าในราย ิชามากย่ิงข้ึน ประก บกับ
ผู้ ิจัยมีค าม นใจท่ีจะพัฒนาผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ื ง 
การเขียนผังงาน ( ) จึงต้ งการเผยแพร่ค ามรู้แก่
นักเรียนและผู้ท่ี นใจต่ ไป 
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       ( )  

2. ัตถุประ งค์ของการ ิจัย
. ) เ พ่ื พัฒนาและ าประ ิทธิภาพข งบทเรียน

ค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา เร่ื งการเขียน
ผังงาน (  ) ํา รับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  
 . )  เพ่ื เปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ ย
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา เร่ื ง 
การเขียนผังงาน (  ) ํา รับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  
ก่ นและ ลังเรียน  
 . )  เพ่ื ึก าค ามพึงพ ใจข งนักเรียนท่ีมีต่ การใช้
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา เร่ื ง 
การเขียนผังงาน (  ) ํา รับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  

3. มมุติฐนของการ ิจัย
. ) ประ ิทธิภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น

ตามแบบโมเดลซิปปา เร่ื ง การเขียนผังงาน (  ) 
ํา รับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน /  

. ) ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา เรื่ ง การเขียนผังงาน (  

) ํา รับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  ลังเรียน ูงก ่าก่ น
เรียน 

. ) ค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย
นตามแบบโม เดล ซิปปา  เ ร่ื ง  การ เ ขียนผั ง ง าน 

( ) ไม่น้ ยก ่า .  จากคะแนนเต็ม  

4. ิธีการดําเนินการ ิจัย
การ ิจัยเรื่ งการพัฒนาผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

แบบโมเดลซิปปาโดยใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง 
การเขียนผังงาน ( ) ํา รับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  
ผู้ ิจัยได้กํา นดข้ันต นการ ิจัย ดังน้ี 

4.1) ตั แปรที่ าํคัญในการ ึก า  
ตั แปรต้น ได้แก่ บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น

ตามแบบโมเดลซิปปา เรื่ ง การเขียนผังงาน ( )  
 ตั แปรตาม ได้แก่ ประ ิทธิภาพข งบทเรียนช่ ย

นตามแบบโมเดลซิปปา ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข ง
ผู้เรียน และค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย

นตามแบบโมเดลซิปปา 
4.2) ประชากรและกลุ่มตั อย่าง  

ประชากร คื  นักเรียนชั้นมัธยม ึก าปี ท่ี  
โรงเรียน าลาตึก ิทยา จัง ัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี  
ปีการ ึก า   จาํน น  คน 

กลุ่มตั อย่าง คื  นักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีท่ี /  
โรงเรียน าลาตึก ิทยา จัง ัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี  
ปีการ ึก า  จําน นนักเรียน  คน โดยใช้ ิธีเลื ก
แบบเจาะจง 

4.3) เน้ือ าที่ใช้ในการทดลอง  
การ ิจัยครั้งนี้ได้ทําการ ิเคราะ ์และพัฒนาเนื้ า

ราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ร ั ิชา ง  ิชา
เทคโนโลยี าร นเท  เร่ื ง การเขียนผังงาน ( ) 
โดยใช้รูปแบบโมเดลซิปปา จําน น  ขั้นต น ระยะเ ลาท่ี
ใช้ในการ ิจัย คื ภาคเรียนท่ี  ปีการ ึก า  ใช้เ ลา  
ัปดา ์ มี ั ข้ เร่ื งดังนี้ 

บทท่ี   ค ามรู้ท่ั ไปเกี่ย กับผังงาน          
 ค าม มายและค าม ําคัญข งการ
เขียนผังงาน ( ) 

 ชนิดข งผังงาน  
 ลักในการเขียนผังงาน 
 ัญลัก ณ์ข งผังงาน  

บทท่ี  โครง ร้างข งผังงาน 
    ผังงานแบบเรียงลําดับ 

 ผั งงานแบบการเลื กกระทําตาม
เงื่ นไข 

  - ผังงานงานแบบทํา ้ํา 
4.4) กรอบแน คิดการ ิจัย  

 
 
 
 

ÃÙ»·Õè 1 ¡Ãoºæ¹Ç¤i´¡ÒÃÇi¨aÂ 

4.5)  แบบแผนการทดลอง 
การ ิจัยคร้ังนี้เป็นการ ิจัยเชิงทดล ง ผู้ ิจัยใช้

แบบแผนการทดล งแบบกลุ่มเดีย ัดผลเฉพาะ ลังการ
ทดล ง  (     ) ซ่ึงมี
รายละเ ียดแบบแผน แ ดงดังตารางท่ี  

ตั แปรต้น
.ประ ิทธิภาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น

.ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข งผู้เรียน 

.ค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้
บทเรียน 

ตั แปรตาม

บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย นตามแบบโมเดล
ซิปปา เร่ื ง การเขียนผัง

งาน ( )
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กลุ่ม
ตั ย่าง 

การ
ทด บ 

การ
ทดล ง 

การ
ทด บ 

    

   แทน นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตั ย่าง 
  แทน การทด บก่ นเรียน
   แทน การทดล งบทเรียน 
  แทน การทด บ ลังเรียน 

4.6)  เครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัย 
. บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดล

ซิปปา เร่ื งการเขียนผังงาน (  ) ํา รับชั้น
มัธยม ึก าปีท่ี  ท่ีผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณ ุฒิท้ัง
ด้านเนื้ าและด้านเทคนิคการผลิต ื่  

. แบบทด บ ัดผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา เร่ื ง
การเขียนผังงาน (  ) โดยคัดเลื กข้ บท่ีมีค่า
ดัชนีค าม ดคล้ ง ( ) เท่ากับ .  ค่าค ามยากง่าย ยู่
ระ ่าง . .  ค่า ํานาจจําแนกระ ่าง . .  
และค่าค ามเชื่ มั่นเท่ากับ .  

. แบบประเมินค ามพึงพ ใจในการใช้บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา โดยใช้แบบ
มาตรา ่ นประมาณค่า (  )  ระดับตาม ิธีข ง
ลิเคิร์ท ( ) เกณฑ์ในการประเมินผลเป็นระดับค่าเฉลี่ย 
ดังน้ี 

ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ . .  มายถึง 
พึงพ ใจน้ ยท่ี ุด รื ไม่ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ . .  มายถึง 
พึงพ ใจน้ ย รื ปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ . .  มายถึง 
พึงพ ใจปานกลาง รื พ ใช้ 

ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  . .  มายถึง 
พึงพ ใจมาก รื ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  . .  มายถึง 
พึงพ ใจมากท่ี ุด รื ดีมาก 

4.7)  การเกบร บร มข้อมูล 
ผู้ ิจัยดําเนินการเก็บร บร มข้ มูลตามแบบ

แผนการทดล งท่ีกํา นดไ ้จากนักเรียนท่ีเลื กเป็นกลุ่ม
ตั ย่างจําน น  คนท่ีเรียน ิชาเทคโนโลยี าร นเท  

ภาคการ ึก าท่ี  ปีการ ึก า  กลุ่ม าระการงาน
าชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียน าลาตึก ิทยา จัง ัด

นครปฐม โดยทําการเก็บข้ มูลคะแนนก่ นเรียน ระ ่าง
เรียนแต่ละบท และ ลังเรียน นําผลการทดล งมา ิเคราะ ์
ข้ มูล 

4.8) การ ิเคราะ ์ข้อมูล 
ผู้ ิจัยนําบทเรียนเ น ต่ าจารย์ท่ีปรึก าและท่ี

ปรึก าร่ ม เพ่ื ทําการตร จ บค ามถูกต้ ง และค าม
เ มาะ มจากนั้นนํา เ น ต่ ผู้ทรงคุณ ุฒิด้านเนื้ า  
ท่าน และด้านเทคนิคการผลิต ื่   ท่าน เ พ่ื ทําการ
ประเมินคุณภาพข งบทเรียน ํา รับแบบทด บเ น ต่
ผู้ทรงคุณ ุฒิด้านการ ัดและประเมินผล จาํน น  ท่าน เพ่ื

าดัชนีค าม ดคล้ ง ( ) แล้ นําบทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปาไปดําเนินการทดล งเพื่ เก็บ
ข้ มูลเพ่ื ิเคราะ ์ข้ มูล ดังน้ี 

. ิเคราะ ์ข้ มูลการประเมินคุณภาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา ซ่ึง
นําผลท่ีได้จากการประเมินข งผู้ทรงคุณ ุฒิท้ัง  ท่าน ท้ังใน
ด้านเนื้ าและด้านเทคนิคการผลิต ื่ มา าค่าทาง ถิติโดย
ใช้การ าค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

. การ ิเคราะ ์ข้ มูลเพ่ื าประ ิทธิภาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปาจาก
คะแนนท่ีจากการทําแบบทด บระ ่างเรียนและ ลังเรียน 
โดย าค่า /  

. เปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
คะแนนท่ีได้จากการทําแบบทด บ ัดผล ัมฤทธิ์ก่ นเรียน
และ ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบ
โมเดลซิปปา โดยใช้ ถิตทิด บที ( ) 

. ิเคราะ ์ข้ มูลการประเมินค ามพึงพ ใจ
ข งการใช้บทเรียนบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตาม
แบบโมเดลซิปปา ซ่ึงนําผลท่ีได้จากการประเมินมา าค่า
ทาง ถิติโดยใช้การ าคา่เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการ ิจัย
ผลการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบ

โมเดลซิปปา เ ร่ื ง  การเ ขียนผังงาน ิชาเทคโนโลยี
าร นเท  ชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  ประก บด้ ยเมนู ท่ี
ํ า คั ญ  ไ ด้ แ ก่  น้ า เ ริ่ ม ต้ น  น้ า ก า รล งทะ เบี ย น 

แบบทด บก่ นเรียน คํา ธิบายราย ิชา จุดประ งค์การ
เรียนรู้ เข้า ู่บทเรียน และแบบการทด บ ลังเรียน 
ตั ย่างแ ดงดังรูปตั ย่าง 
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 (§) eÁ¹Ùe¹ ืéoËÒº·eÃÕÂ¹  

 (¨) eÁ¹Ùæºº·´ÊoºæººeÅืo¡µoº 

 (©) eÁ¹Ùæºº·´Êoºæºº äº¤Ù� 

ผลการ ิเคราะ ์ข้ มูล 
 . ) ผลการ ิเคราะ ์ข้ มูลการประเมินคุณภาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา ซ่ึง
นําผลท่ีได้จากการประเมินข งผู้ทรงคุณ ุฒิ ท้ังด้านเนื้ า
และด้านเทคนิคการผลิต ื่  แ ดงดังตารางท่ี  และ  

µÒÃÒ§·Õè 2 ¤ �Òe©ÅÕèÂ ¤ �ÒeºÕèÂ§eº¹ÁÒµÃ°Ò¹ æÅaÃa´aº¤u³ÀÒ¾´ �Ò¹
e¹ ืéoËÒ¢o§º·eÃÕÂ¹¤oÁ¾iÇeµoÃ �ª�ÇÂÊo¹µÒÁæººoÁe´Å«i»»Ò 

รายการ ระดับ
คุ ภาพ 

ด้านเนื้ า .  .  ดีมาก 
ด้านเ ียงและภา า .  .  ดีมาก 
เ ลาเรียน .  .  ดีมาก 
แบบทด บ .  .  ดีมาก 

ร ม .  .  ดีมาก 

 จากตารางท่ี  ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้ า ได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ .  และ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ .  แ ดง ่าบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตาม
แบบโมเดลซิปปา เร่ื ง การเขียนผังงาน  มีคุณภาพในระดับ
ดีมาก 

µÒÃÒ§·Õè 3 ¤ �Òe©ÅÕèÂ ¤ �ÒeºÕèÂ§eº¹ÁÒµÃ°Ò¹ æÅaÃa´aº¤u³ÀÒ¾´ �Ò¹
e·¤¹i¤¡ÒÃ¼ÅiµÊืèo¢o§º·eÃÕÂ¹¤oÁ¾iÇeµoÃ �ª�ÇÂÊo¹µÒÁæºº
oÁe´Å«i»»Ò 

รายการ ระดับ
คุ ภาพ 

ด้าน ่ นนํา
บทเรียน 

.  .  ดี 

ด้านภา า .  .  ดีมาก 
ด้านการ กแบบ .  .  ดีมาก 
ด้าน ื่ มัลติมีเดีย .  .  ดี 

ร ม .  .  ดมีาก 

 จากตารางท่ี  ผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการ
ผลิต ื่  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .  และ ่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ .  แ ดง ่าบทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น เรื่ ง ผังการเขียนงาน  มีคณุภาพในระดับดีมาก 
 . ) ผลการ ิเคราะ ์ข้ มูลเพ่ื าประ ิทธิภาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปาจาก
คะแนนท่ีจากการทําแบบทด บระ ่างเรียนและ ลังเรียน 
โดย าค่า /  แ ดงดังตารางท่ี  
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       ( )  

µÒÃÒ§·Õè 4 »ÃaÊi· i̧ÀÒ¾¢o§º·eÃÕÂ¹¤oÁ¾iÇeµoÃ �ª�ÇÂÊo¹µÒÁ
æººoÁe´Å«i»»Ò 

จําน น
ผู้เรียน 
(คน) 

คะแนนระ ่างเรียน 
(เตม 20 คะแนน) 

คะแนนทด อบ ลงัเรียน 
(เตม 20 คะแนน) 

เ ลี่ย ! ร้อยละ เ ลี่ย  ร้อยละ  

 .  .  .  .  

 จากตารางท่ี  แ ดงใ ้เ ็น ่า บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา เร่ื งระบบผังงาน มี
ประ ิทธิภาพ . / .  ซ่ึงมากก ่าเกณฑ์ท่ีกํา นด คื  

/  ดคล้ งตาม มมติฐานที่ตัง้ไ ้ 
 . ) ผลการเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
คะแนนท่ีได้จากการทําแบบทด บ ัดผล ัมฤทธิ์ก่ นเรียน
และ ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบ
โมเดลซิปปา โดยใช้ ถิติทด บค่าที ( ) แ ดงดัง
ตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 5 ¡ÒÃe»ÃÕÂºe·ÕÂº¼ÅÊíÒÄ· i̧ì·Ò§¡ÒÃeÃÕÂ¹ ¡ �o¹æÅaËÅa§
¡ÒÃãª�º·eÃÕÂ¹ o´Âãª�Ê¶iµi·´Êoº¤�Ò·Õ (t-test) 

รายการทด อบ N X t

ทด บก่ นเรียน   .  .  
ทด บ ลังเรียน   .  
มีนัย ําคัญทาง ถิติทีร่ะดับ .  

 จากตารางท่ี  แ ดงใ ้เ ็น ่า ลังการใช้บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา กลุ่มทดล งมี
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ูงก ่าก่ นการใช้บทเรียน โดยก่ น
การใช้บทเรียน กลุ่มทดล งได้คะแนนเฉลี่ย .  ่ น ลัง
การใช้บทเรียน กลุ่มทดล งได้คะแนนเฉลี่ย .  คะแนน
การประ เมิ นก่ น เ รี ยนและ ลั ง เ รี ยน ด้ ยบทเ รียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา ิเคราะ ์ด้ ย
ถิติค่า  ปรากฏค่า   .  ซ่ึงมีนัย ําคัญทาง ถิติ

ท่ีระดับ .  รุปได้ ่า ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งกลุ่ม
ทดล ง ลังจากเรียนด้ ยบทเรียน ูงก ่าก่ นเรียน แ ดง ่า 
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา เร่ื ง
การเขียนผังงาน ํา รับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  ามารถเพ่ิม
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนใ ้แก่ผู้เรียนได้ 

 . ) ผลการ ิเคราะ ์ข้ มูลการประเมินค ามพึง
พ ใจข งการใช้บทเรียนบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น
ตามแบบโมเดลซิปปา แ ดงดังตารางท่ี  
µ Ò Ã Ò §·Õè  6 ¤ Ç Ò Á ¾ ึ§ ¾ o ã ¨ ¢ o § ¼Ù �ã ª �º · e Ã ÕÂ ¹ º · e Ã ÕÂ ¹

¤oÁ¾iÇeµoÃ �ª�ÇÂÊo¹µÒÁæººoÁe´Å«i»»Ò 

รายการ S.D. ค าม มาย 

. การนําเ น เนื้ าบทเรียน .  . มาก 

. การ กแบบบทเรียน .  .  มาก 

. ประโยชน์จากการเรียน .  .  มาก 
ร ม 4.45 0.60 มาก 

 จากตารางท่ี  แ ดงใ ้เ ็น ่า ผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจ
ลังการใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิป

ปา มีค่าเฉลี่ยร มเท่ากับ .  ซ่ึง ยู่ในระดับมาก เม่ื
พิจารณาแต่ละประเด็นพบ ่า ด้านการนําเ น เนื้ า
บทเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .  ด้านการ กแบบ
บทเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .  และด้านการนําไปใช้
ประโยชน์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .  

6. รุปและอภิปรายผล
ก า ร พัฒ น า แ ล ะ า ป ร ะ ิ ท ธิ ภ า พ ข ง บ ท เ รี ย น

ค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา เร่ื ง การเขียน
ผังงาน ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ํา รับชั้นมัธยม ึก าปี
ท่ี  และเปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เกณฑ์
การ าประ ิทธิภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตาม
แบบโมเดลซิปปา /  ปรากฏ ่า ประ ิทธิภาพจาก
คะแนนเฉลี่ยข งแบบทด บระ ่างเรียนและ ลังเรียน 
( / ) มีค่า . / .  ูงก ่าเกณฑ์ /  ท่ีกํา นด
ไ ้ ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งกลุ่มทดล ง ก่ นเรียนด้ ย
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา กลุ่ม
ทดล งได้คะแนนเฉลี่ย .  ่ น ลังการใช้บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา กลุ่มทดล งได้
คะแนนเฉล่ีย .  คะแนน การประเมินผลคะแนนก่ น
เรียนและผลคะแนน ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ 
ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา ิเคราะ ์ด้ ย ลักการทาง
ถิติ  ปรากฏค่า   .  ซ่ึงมีนัย ําคัญทาง ถิติท่ี

ระดับ .  แ ดงใ ้เ ็น ่าผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข ง
ผูเ้รียน ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบ
โมเดลซิปปา ูงก ่าก่ นการเรียน จากการ บถามค ามพึง
พ ใจข งผู้ใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดล
ซิปปา เรื่ ง การเขียนผังงาน พบ ่าผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจ
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       ( )  

ต่ บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตามแบบโมเดลซิปปา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  จากคะแนนเต็ม  คิดเป็นร้ ยละ  
ยู่ในระดับพึงพ ใจมาก 

7. ข้อเ นอแนะ
ผู้ ิจัยได้ข้ ค้นพบและข้ ค รคํานึงจากประ บการณ์

การ ิจัยในครั้งนี้ เพ่ื นํารูปแบบการเรียนการ นน้ีไปใช้ 
รื นํา ไปประยุกต์ใช้ ดงัน้ี 

. ผู้ท่ีจะนําบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นไปใช้ค ร
ึก า ิธีการเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นใ ้

เข้าใจก่ น  
.  ก่ นเริ่มใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ครูผู้ น

ค รเ ริมค ามรู้เรื่ งการใช้ค มพิ เต ร์เบื้ งต้นกับนักเรียน
ก่ น เพ่ื นักเรียน ามารถใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 
ได้โดยไม่เกิดปัญ าและทําใ ้ครูผู้ นไม่ต้ งเ ียเ ลาในการ
ธิบายชี้แจงกับนักเรียนทีละคน 

การ ิจยัครั้งต่ ไป 
.  ค รมีการ ึก าซํ้าในกลุ่มเป้า มาย ื่น  ท่ีใช้

ลัก ูตรเดีย กัน เพ่ื ใ ้ได้ข้ มูลและผลการ ิเคราะ ์
เพ่ิมเติมร มท้ังเป็นการยืนยันผลข งการนํา รูปแบบการ
เรียนไปใช้ 

.  ค รมีการ ึก าถึงผลข งการใช้รูปแบบการเรียน
โดยใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นร่ มกับกระบ นการ
ร้าง งค์ค ามรู้ ในตั แปร ื่น  ได้แก่ เจตคติต่ รูปแบบ

การเรียน ค ามคงทนในการเรียนค าม นใจในการเรียน 
ค ามม่ันใจในการเรียนเพ่ื นํา มาเป็นข้ มูลในการพิจารณา
ปรับปรุงการเรียนการ น ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ใ ้มี
การพัฒนาย่ิงข้ึน 

. ค ร ่งเ ริมใ ้กลุ่ม าระการเรียนรู้ท้ัง  กลุ่ม าระ
ได้พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นประก บการเรียน
การ น เพ่ื ่งผลใ ้ผูเ้รยีนมีค ามรู้ ค าม ามารถเพิ่มมาก
ขึ้ น  และนําค าม รู้ ท่ี ไ ด้ รับ ไปใช้ ใ ้ เ กิดประโยชน์ ใน
ชี ิตประจํา ันตล ดจนถึง นาคตต่ ไป  

8. เอก ารอ้างอิง
 กระทร ง ึก าธิการ. ( ). พระราชบัญญัติ

การ ึก าแ ่งชาติ พ. .  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ) พ. . . กรุงเทพม านคร : โรงพิมพ์
คุรุ ภาลาดพร้า . 

 กระทร ง ึก าธิการ กรม ิชาการ. ( ). ลัก ูตร
แกนกลางการ ึก าข้ันพ้ืนฐาน พุทธ ักราช . 
กรุงเทพม านคร : โรงพิมพ์คุรุ ภาลาดพร้า . 

 การ ร้างบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น. ืบค้นเม่ื   
ต.ค.  จาก :// . . / 

 จักรกฤ ณ์ รีท ง และ ุรกิจ  ภิรัก ากร. ( ). 
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ า ป ร ะ ิ ท ธิ ภ า พ บ ท เ รี ย น
ค มพิ เต ร์ช่ ย น ิชา งจรไฟฟ้า เรื่ ง ทฤ ฏีเท
ินินและน ร์ตัน. การประชุม ัมมนาทาง ิชาการ 

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก คร้ังท่ี 
. ชลบุรี.

 ชนัฏตา ินธนพง ์. ( ). การ ร้างแลชะ า
ประ ิทธิภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น
แบบมัลติมีเดีย เร่ื ง การม งภาพฉายแบบมุมท่ี . 
การประชุม ิชาการระดับชาติ เรื่ ง ผลงาน ิจัยและ
งาน ร้าง รรค์เพ่ื การพัฒนา. ม า ิทยาลัย รีปทุม 
ิทยาเขตชลบุร.ี 

 ดาริกา ปรุงโนลาน และ มชนก ภู่ ําไพ. ( ). การ
พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น กลุ่ม าระการ
เรียนรู้ภา าไทย เร่ื ง คําค บกล้ํา ํา รับนักเรียน
ชั้ นประถม ึก าปี ท่ี  .  การประชุม ิ ชาการ
ระดับชาติ ม า ิทยาลัยรัง ิต ประจําปี . 
ม า ิทยาลัยรัง ิต. 

 ทิ นา แขมมณ.ี ( ). า ตร์การ น งค์ค ามรู้เพ่ื
การจัดกระบ นการเรียนรู้ที่มีประ ิทธิภาพ. (พิมพ์
ครั้งท่ี ) กรุงเทพม านคร : ํานักพิมพ์แ ่ง
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย 

 มนต์ชัย เทียนท ง. ( ). ลักการ กแบบบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น. กรุงเทพม านคร : ูนย์ผลิต
ตาํราเรียน ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกล้า พระนคร
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การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
เร่ืองการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP 

A development of Web based e-learning platform for web page creation with 
PHP training course 

 
ชัย ัฒน์ มุ่งบัง  ธนบูรณ์ ร ดผา  ชานนท์ ม ยาดี  ภิรัตน์  ภา นา  นงเยา ์ นจะโปะ  

คณะเทคโนโลยี าร นเท  าขาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร 
ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบุรี 
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บทคัดย่อ 

 โครงงานนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วย
ภาษา PHP ขั้นตอนในการด า เนินการโครงงานนี้ ได้
ด าเนินการตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มา
ใช้ รวมทั้งการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้แก่ HTML5, CSS3, Javascript, 

JQuery, AJAX, PHP และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล   ในแต่ละส่วนของระบบมีการสนับสนุน
กระบวนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อาทิเช่น 
สื่อมัลติมีเดีย วีดีโอ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เป็นต้น ผู้เรียนสามารถทบทวนการเรียนรู้ และสามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้สอนโดยระบบมีการสร้างเนื้อหา
บทเรียนในรูปของมัลติมีเดีย และแบ่งการท างานออกเป็น 3 
ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ผู้ดูแลคือผู้ที่มสีิทธ์ิในการเพิ่มหรือลบข้อมูล
ทั้งหมดได้ ส่วนที่ 2 ผู้สอนสามารถจัดการข้อมูลบทเรียน 
หัวข้อย่อยของบทเรียน จัดการแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน ตรวจสอบผลการทดสอบของผู้เรียน และส่วนที่ 3 
ผู้ เ รียนสามารถเข้ ามาทบททวนเนื้อหาบทเรียน ท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนได้ ทั้งนี้ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ใน
ระดับดี  

 

ค ำส ำคัญ: บทเรียนออนไลน์, บทเรียนภาษา PHP 

Abstract 
       The objective of this study was to 

development of Web based e-learning platform 

for web page creation with PHP training course.  

Research methods were applied the system 

development process using System Approach and 

documentary studies. The system was support 

multi-device such as computer, smart phone, and 

tablet. In this course was also developed by 

HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, AJAX, PHP and 

MySQL. The Web based e-learning was able to 

access in anytime anywhere with the efficiency 

multimedia course and pre-test post-test module. 

There were separate to three sessions: 1) 

administrator sessions, 2) teacher sessions and 3) 

learner sessions. Finally, the testing results show 

that the satisfaction of online learning was a 

good level. 

 

Key Word: Web based e-Learning, PHP training 

course 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันโลกแ ่งเทคโนโลยีทางการ ึก าได้พัฒนาไป
ย่างร ดเร็ ิ่งที่จ าเป็น  า รับการพัฒนา ย่าง นึ่งคื ื่

เนื่ งจาก ื่ เป็นตั กลางในการถ่ายท ดค ามรู้ข้ มูล

263



       ( )  

ข่า ารและ าร นเท ต่าง  ใ ้กับบุคคลทั่ ไปได้รับรู้
โดยเฉพาะ ย่างยิ่งเมื่ มีการน าเครื่ งค มพิ เต ร์เข้ามา ู่
ระบบการ ึก าท าใ ้เกิดการเ น บทเรียนในรูปแบบข ง
ค มพิ เต ร์ช่ ย นและเมื่ เครื ข่าย ินเต ร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทใน ถาน ึก า การ ึก าผ่านเครื ข่าย ินเต ร์เน็ต
จึงเป็นเรื่ งที่น่า นใจและท าใ ้เกิด ื่ ประก บการเรียน
การ นประเภท นึ่งที่เรียนก ่าบทเรียน นไลน์และ
ประโยชน์ในการเรียนการ นผ่านบทเรียน นไลน์        

 มีลัก ณะยืด ยุ่นเพราะ ามารถกระท าได้
ตามใจข งผู้ เรียนและผู้ น ามารถเข้าถึงบทเรียน

นไลน์ได้ง่ายท าใ ้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายท ดและรับข้ มูล
มีราคาต่ าโดยเฉพาะ ย่างยิ่งผู้เรียนที่ไม่ ามารถเข้าใจกับ
บทเรียนใน ้ งเรียนที่ าจารย์เป็นผู้ถ่ายท ดใ ้ก็จะเป็น
เรื่ งยากที่จะกลับไป ่านและท าค ามเข้าใจด้ ยตนเ ง 
     ด้ ยปัญ าและค าม  าคัญดังกล่า  คณะผู้จัดท าจึงมี
แน คิดที่พัฒนาเ ็บไซต์  า รับการจัดการเรียนการ น

นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  ขึ้น เพื่ เป็น
ตั ช่ ย นึ่งที่ใ ้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทบท นบทเรียนได้
ตล ดเ ลา เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่ งยากที่จะท า
ค ามเข้าใจถ้าเรียนกับ าจารย์ผู้ นเพียงครั้งเดีย   ดังนั้น
บทเรียน นไลน์ที่พัฒนาขึ้นจะช่ ยใ ้ผู้เรียนได้มีโ กา
ทบท นและพัฒนาค าม ามารถข งตนเ งและมีข้ ดี คื
ฝึกการเรียนรู้ด้ ยตนเ ง ฝึกค ามรับผิดช บข งตนเ งฝึก
ใ ้มีค ามใ ่ใจและเ ็นค าม  าคัญข งงานที่ท า มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ข งตนเ งเพื่ ใ ้เ ็นถึงประ ิทธิภาพ
ข งตนเ ง ่าท าได้ดีมากน้ ยเพียงใดการพัฒนาเ ็บไซต์
 า รับการจัดการเรียนการ น นไลน์ เรื่ งการ ร้าง

เ ็บไซต์ด้ ยภา า  จะเป็นประโยชน์ต่ ผู้เรียนและ
ผู้ นและได้ใช้แน ทางในการจัดการเรียนรู้และ ลักการใน
การจัดการพัฒนาบทเรียน นไลน์นี้ขึ้น เพื่ ใ ้ผู้เรียนได้
เข้าใจและ ธิบายถึงค าม มายข ง ื่ ได้ และ ธิบาย
กระบ นการผลิต ื่ ด้ ยค มพิ เต ร์  และยังได้รับ
ประโยชน์ข ง ื่ ได้ 

2. วัตถุประสงค์
.  เพื่ พัฒนาเ ็บไซต์  า รับการจัดการเรียนการ น

นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  
.  เพื่ ประเมินค ามพึงพ ใจจากผู้ใช้เ ็บไซต์  า รับ

การจัดการเรียนการ น นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย
ภา า  

3.วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
.  งาน ิจัยและทฤ ฎีที่เกี่ย ข้ ง 

     กิดานันท์ มลิท ง ( ) กล่า ่า การเรียนการ น ื่
บนเครื ข่ายเป็นการใช้เครื ข่ายในการเรียนการ นโดย
น าเ น บทเรียนในลัก ณะ ื่ ลายมิติข ง ิชาทั้ง มด 

ตาม ลัก ูตร รื เพียงใช้ เ น ข้ มูลบาง ย่ าง เพื่
ประก บการ นก็ได้ ร มทั้งใช้ประโยชน์จนคุณลัก ณะ
ต่าง  ข งการ ื่ ารที่มี ยู่ในระบบ ินเท ร์เน็ตมาใช้
ประก บกันเพื่ ใ ้เกิดประ ิทธิภาพ ูง ุด    
        โดยทั่ ไปแล้ การเรียนไม่ ่าจะเป็นการเรียนในระดับ
ใด รื เรียน ิธีใด ก็ย่ มต้ งมีการ บ/การ ัดผลการเรียน
เป็น ่ น นึ่ง ยู่ เ ม  การ บ/ ัดผลการเรียนจึงเป็น
่ นประก บ  าคัญที่จะท าใ ้การเรียนแบบ  

เป็นการเรียนที่ มบูรณ์ บาง ิชาจ าเป็นต้ ง ัดระดับค ามรู้
ก่ น มัครเข้าเรียน เพื่ ใ ้ผู้เรียนได้เลื กเรียนในบทเรียน 

ลัก ูตรที่เ มาะ มกับตนมากที่ ุด ซึ่งจะท าใ ้การเรียนที่
จะเกิดขึ้นเป็นการเรียนที่มีประ ิทธิภาพ ูง ุดเมื่ เข้า ู่
บทเรียนในแต่ละ ลัก ูตรก็จะมีการ บย่ ยท้ายบท และ
การ บใ ญ่ก่ นท่ีจะจบ ลัก ูตร    
     ใจทิพย์ ณ งขลา ( ) ได้ใ ้ค าม มายการเรียน
การ น ื่ บนเครื ข่าย มายถึง การผน กคุณ มบัติ ื่

ลายมิติ รื ไ เป ร์มีเดียเข้ากับคุณ มบัติข งเครื ข่าย
เ ิลด์ไ ด์เ ็บ เพื่ ร้าง ิ่งแ ดล้ มแ ่งการเรียนในมิติที่ไม่มี
ข บเขตจ ากัดด้ ยระยะทางและเ ลาที่แตกต่างกันข ง
ผู้เรียน    
     เ า ลัก ณ์ จิตรัก ์ ( ) ได้กล่า ่า การเรียนรู้เป็น
ิ่ง  าคญัต่ ทุก  คน แต่น กจากการเรียนใน ้ งเรียนแล้  
ิ่งที่  าคัญไม่แพ้กันก็คื การเรียนรู้น ก ้ งเรียน โดยใช้ ื่

ประเภทต่าง  ช่ ยใ ้เรียนรู้เกี่ย กับประเท เพื่ นบ้าน
ได้มากข้ึน โดยได้จากการพูดคุย การ ่าน นัง ื  รื แม้แต่
การ าค ามรู้จาก ื่ นไลน์ ไม่ ่าจะเป็นภาพ และเ ียง 
ต่าง  ซึ่ง ามารถช่ ยใ ้ผู้เรียนเข้าใจต่ เรื่ งนั้น  ได้ง่ายขึ้น
ที่  าคัญยังเป็นการเรียนรู้ที่มีค ามผ่ นคลายมากก ่า
การ ึก าภายแต่ใน ้ งเรียน  

.  เครื่ งมื และภา าที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
     ุปกรณ์ าร์ดแ ร์ที่นามาใช้ในการพัฒนาบทเรียน

นไลน์เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  มีดังนี ้ 
      . .  เครื่ งค มพิ เต ร ์  

     .   
     
        
      

   . .  ภา าที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
   ภา าที่ใช้ในการพัฒนาเ ็บไซต์  า รับการจัดการ

เรียนการ น นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า 
 มีดังต่ ไปนี้ 
  ย่ มาจากค า ่า     

เป็น    ที่มีการทางานที่ฝั่งข งเครื่ ง
ค มพิ เต ร์  ซึ่งรูปแบบในการเขียนค า ั่งการ
ท างานนั้นจะมีลัก ณะคล้ายกับภา า  รื ภา า  
และ ามารถที่จะใช้ร่ มกับภา า  ได้ ย่างมี
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ประ ิทธิภาพ ซึ่งจะท าใ ้รูปแบบเ ็บเพจมีค าม ามารถ
เพิ่มขึ้นในด้านข งการเขียนโปรแกรมเชื่ มต่ ฐานข้ มูล  
        ย่ มาจากค า ่า     

   เป็นภา ามาร์ค ัพ ที่ใช้  า รับ
เขียนเ ็บไซต์ ซึ่ง  เป็นภา าที่ถูกพัฒนาต่ มาจาก
ภา า  .  และ  .   และพัฒนาขึ้นมา
โดย  (     

  ) โดยได้มีการปรับเพิ่ม 
 ลาย  ย่างเข้ามาเพื่ ใ ้ผู้พัฒนา ามารถใช้งาน

ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  ยังมาช่ ยในการพัฒนา 
 เพื่ ใ ้เกิดค าม ลาก ลายในฟังก์ช่ัน ร มไป

ถึงการร งรับ ลาย   ด้ ยประ ิทธิภาพที่มี ยู่แล้
มาต่ ย ดค ามต้ งการใ ้เป็น  ที่ นับ นุนใน
งานด้านต่าง   
   เป็นฐานข้ มูลที่นิยมใช่ร่ มกับ  มาก
ที่ ุด เนื่ งจาก  นั้นเป็นฐานข้ มูลขนาดเล็กที่มี
ประ ิทธิภาพในการท างาน ูง และที่  าคัญคื น ามาใช้งาน
ได้ฟรี การติดตั้งฐานข้ มูล  จะมาพร้ มกับชุดติดตั้ง 

 จะมี  เป็นตั เลื กในการติดตั้งด้ ย 
  การใช้    โดยปกติ 

 จะติดต่ กับผู้ใช้แบบ   รื เราต้ งเป็น
ผู้พิมพ์ค า ั่งต่าง  เพื่ ั่งงานเ ง แต่ในการใช้งานจริง
ร่ มกับเ ็บ เราจะ ่งค า ั่งเ ล่านี้ผ่าน  แทน  
          เป็นภา า  ที่ประม ลผลผ่าน
เ ็บบรา เซ ร์ ใช้ท างานร่ มกับ  เพื่ ใ ้เ ็บไซต์ดูมี
การเคลื่ นไ  ามารถต บ น งผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมี
ิธีการท างานในลัก ณะ แปลค ามและด าเนินงานไปทีละ

ค า ั่ง  ( ) รื เรียก ่า ็ บเจ็กโ เรียลเต็ด 
(   ) ที่มีเป้า มายในการ 

กแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ ินเท ร์เน็ต  า รับ
ผู้เขียนด้ ยภา า  ามารถท างานข้ามแพลตฟ ร์มได้ 
โดยท างานร่ มกับ ภา า  และภา า ได้ทั้งทาง
ฝั่งไคลเ นต์ ( ) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเ ร์ ( )  
   ย่ มาจากค า ่า    มัก
เรียกโดยย่ ่า ไตล์ชีท  คื ภา าที่ใช้เป็น ่ นข งการ
จัดรูปแบบการแ ดงผลเ ก าร  โดยที่  ก า นด
กฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ ( รื  ) ข งเนื้ าใน
เ ก าร ันได้แก่ ีข งข้ ค าม ีพื้น ลัง ประเภท
ตั ัก ร และการจัด างข้ ค าม ซึ่งการก า นดรูปแบบ 
รื   นี้ใช้ ลักการข งการแยกเนื้ าเ ก าร  
กจากค า ั่งท่ีใช้ในการจัดรูปแบบการแ ดงผล ก า นดใ ้

รูปแบบข งการแ ดงผลเ ก าร ไม่ขึ้น ยู่กับเนื้ าข ง
เ ก าร เพื่ ใ ้ง่ายต่ การจัดรูปแบบการแ ดงผลลัพธ์ข ง
เ ก าร  โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้ าเ ก ารบ่ ยครั้ง รื ต้ งการค บคุมใ ้รูปแบบการ

แ ดงผลเ ก าร  มีลัก ณะข งค าม ม่ าเ ม ท่ั กัน
ทุก น้าเ ก ารภายในเ ็บไซต์เดีย กัน   

4. วิธีการด าเนินงาน
  ิธีด าเนินการข งระบบการพัฒนาเ ็บไซต์  า รับการ

จัดการเรียนการ น นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย
ภา า  คณะผู้จัดท าได้ ึก าข้ มูล และทฤ ฎีที่
เกี่ย ข้ งเพื่ น ามาพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีขั้นต นในการ
ด าเนินการโดยใช้ ิธีการด าเนินการเชิงระบบ (  

)  ขั้นต น  ดังต่ ไปนี้  

รูปที่ . แ ดงขั้นต นในการด าเนินการตาม ิธกีารเชิงระบบ 

. ขั้นต นการ ิเคราะ ์ เป็นขั้นการ ึก าข้ มูลที่
เกี่ย ข้ งกับโครงการ ทั้ งในม า ิทยาลัย  และจาก
เ ก ารรายงานต่าง  ร มทั้ง ึก าถึงค ามต้ งการข ง
โครงการ ร มถึงเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ กแบบและ
การพัฒนาเ ็บไซต์  า รับการจัดการเรียนการ น นไลน์ 
เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  โดยจะท าการ
ิเคราะ ์ระบบจากระบบการเรียนการ นแบบเดิม คณะ

ผู้จัดท าได้ ึก าปัญ าและค ามต้ งการข งระบบงานเพื่
น ามาใช้ประก บการ ิ เคราะ ์  กแบบและพัฒนา
ระบบงาน 

. ขั้นต นการ กแบบระบบ เป็นการ กแบบกร บ
แน คิดในการจัดท าระบบที่ได้จากการ ิเคราะ ์มาก า นด
รายละเ ียดต่าง  ท่ีเกี่ย ข้ งกับรูปแบบ และการ กแบบ
บทเรียน เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  

. ขั้นต นการพัฒนาโปรแกรม คื   
) ลังจาก กแบบระบบแล้  ในขั้นการพัฒนาจะ

ท าการเขียนเ ็บไซต์ใ ้ระบบ ามารถท างานได้ตามที่
กแบบไ ้ ซึ่งจะได้รับระบบงาน ดังต่ ไปนี้ 
   ่ นแ ดงผล น้าเ ็บ (  ) 

) มัคร มาชิก/เข้า ู่ระบบข งผู้เรียน
) เ ็บบ ร์ด
) แบบทด บก่ นเรียน
) เนื้ าบทเรียน
) แบบทด บ ลังเรียน
) แ ดงผลคะแนนเปรียบเทียบก่ นเรียนและ ลัง

เรียน 
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       ( )  

   ่ นการจัดการเ ็บไซต์ (  ) เป็น ่ นที่
ผู้ น ามารถเข้ามาจัดการข้ มูลต่าง  ข งเ ็บไซต์ เช่น 

) เพิ่ม ลบ แก้ไข บทเรียน
) การก า นด ิทธ์ิในการเข้าถึงข้ มูลข งผู้เรียน
) ามารถดูรายงานและแ ดงคะแนนข งผู้เรียนได้

. ขั้นต นการทดล งใช้โปรแกรม ระบบการพัฒนา
บทเรียน นไลน์ เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  ที่
พัฒนาเ ร็จแล้ และผ่านการประเมินจาก าจารย์แล้ น ามา
ทดล งใช้กับกลุ่มตั ย่าง 

.ขั้นการประเมินผลระบบ เป็นการร บร มข้ มูล
ทั้ง มดที่ได้จากการทดล ง เพื่ น ามา รุปผล 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตั ย่างที่ใช้ในการประเมินและ
ทดล งครั้งนี้ ได้แก่ นัก ึก า คณะเทคโนโลยี าร นเท  
ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบุรี จ าน น  คน  

5. ผลการพัฒนาระบบและอภิปรายผล
5.1 ผลการพัฒนาระบบ
ผลการพัฒนาระบบการพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง

การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  ขั้นต นการด าเนินงาน 
ดังนี ้

รูปที่ . แ ดง น้าจ ลักข งเ ็บไซต ์

รูปที่ . แ ดง น้าจ การเข้า ู่ระบบ 

รูปที่ . แ ดง น้าจ มัคร มาชิกผู้เรียน 

รูปที่ . แ ดง น้าจ ผู้เรียน 

รูปที่ . แ ดง น้าจ แบบทด บก่ นเรียน 

รูปที่ . แ ดง น้าจ เนื้ าบทเรียน 

รูปที่ . แ ดง น้าจ ผลการคะแนนก่ นเรียนและ ลังเรียน 
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       ( )  

รูปที ่ . แ ดง น้าจ ข้ มูล ่ นตั ข งผู้เรียน 

5.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
ตารางที่ . ประเมินค ามพึงพ ใจข งผูใ้ช้งาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
ˉ .  

. ด้านการตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้ระบบ
(   ) .  .  
. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานข งระบบ

(  ) .  .  
. ด้านค ามง่ายต่ การใช้งานระบบ (

) .  .  
.ด้านการรกั าค ามปล ดภัยข งข้ มูลใน

ระบบ (  ) .  .  

ค่าเฉลี่ยร ม .  .  
       จากตารางพบ ่า การพัฒนาเ ็บไซต์  า รับการจัดการ
เรียนการ น นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า 

 ามารถ รุปผลการประเมินค ามพึงพ ใจได้ดังนี้ 
ด้านที่  การประเมินค ามพึงพ ใจด้านการตรงตามค าม
ต้ งการข งผู้ใช้ระบบ (   ) 
จากการประเมิน ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ยู่ที่ .  ซึ่งผลในการประเมินระบบในด้านนี้ถื ได้ ่ามี

ประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี ด้านที่  การ
ประเมินค ามพึงพ ใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน
ข งระบบ (  ) จากการประเมิน ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ 
.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ .  ซึ่งผลในการประเมิน

ระบบถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี 
ด้านที่  การประเมินค ามพึงพ ใจด้านค ามง่ายต่ การใช้
งานระบบ (  ) จากการประเมิน ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ 
.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ .  ซึ่งผลในการประเมิน

ระบบถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี 
และด้านที่  การประเมินค ามพึงพ ใจด้านการรัก าค าม
ปล ดภัยข งข้ มูลในระบบ (  ) จากการ
ประเมิน ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ 
.  ซึ่งผลในการประเมินระบบถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพใน

การท างาน ยู่ในระดับดี  

  และเมื่ พิจารณาในภาพร มทุกด้านมีค่าเฉลี่ยร ม .  
และมีค่าค ามเบี่ยงเบนมาตรฐานร ม .  ซึ่งผลในการ
ประเมินประ ิทธิภาพโดยร มในการใช้ระบบถื ได้ ่ามี
ประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี 

6. สรุปผลการด าเนินการ
  จากการพัฒนาเ ็บไซต์  า รับการจัดการเรียนการ

น นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  ภา าที่
ใช้พัฒนาระบบ      และใช้  
เป็นระบบจัดการฐานข้ มูล การเข้าถึงบทเรียน  า รับนัก ึก า
ามารถเข้าถึงผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต ซึ่งร งรับการใช้

งานผ่านเครื่ งค มพิ เต ร์ ุปกรณ์ มาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
โดยการเข้าใช้งานไม่ยึดติดกับขนาดข ง ุปกรณ์ ามารถใช้
งานกับ ุปกรณ์ใดก็ได้ที่ ามารถใช้งาน ินเท ร์เน็ตได้ 

ลัก ณะการท างานข งระบบ ามารถช่ ย นับ นุนการ
เรียนการ นในการเรียนรู้การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  
ร่ มกับ  โดยผู้เรียน ามารถเข้าไปทบท นบทเรียน
และท าแบบทด บก่ นเรียนและ ลังเรียนเพื่ ทด บ
ค าม ามารถในการเรียนรู้ได้ด้ ยตนเ ง ีกทั้งยังช่ ย
กระบ นการท างานข งผู้ นในเรื่ งการเพิ่ม รื ปรับแก้
เนื้ าบทเรียน ามารถเพิ่มบทเรียนในรูปแบบ ื่
มัลติมี เดีย รื  ีดี โ  ที่น่า นใจเข้าในระบบ เพื่ ใ ้
นัก ึก าเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ระบบที่พัฒนาขึ้นยังช่ ย
ใ ้ าจารย์ผู้ นเพิ่มเนื้ าบทเรียนในบท ื่น  เข้า ู่ระบบ
ได้ง่ายขึ้น  

    จากผลการประเมินค ามพึงพ ใจในการใช้งาน
เ ็บไซต์  า รับการจัดการเรียนการ น นไลน์ เรื่ งการ

ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  ข งกลุ่มตั ย่ างได้แก่ 
นัก ึก า จ าน น  คน ในภาพร มทุกด้านมีค่าเฉลี่ยร ม 
.  และมีค่าค ามเบี่ยงเบนมาตรฐานร ม .  ซึ่งผลใน

การประเมินประ ิทธิภาพโดยร มในการใช้ระบบถื ได้ ่ามี
ประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี 

7. ข้อเสนอแนะ
คณะผู้จัดท าการพัฒนาเ ็บไซต์  า รับการจัดการเรียน

การ น นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ยภา า  ได้
มีข้ เ น แนะดังนี้ 

. คณะผู้จัดท าค รมีการจัดท าเนื้ าข งโครงงานใ ้
ลาก ลาย ั ข้  

. ผู้จัดท าค รเลื กท า ื่ มัลติมีเดียเพิ่มในบทเรียนใ ้
มากขึ้ น  เพื่ ่ ง เ ริ ม ใ ้ ผู้ เ รี ยน ได้ เ ข้ า ใจ ได้ ม ากขึ้ น
น กเ นื จากการเรียนการ นภายใน ้ งเรียน 
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8. เอกสารอ้างอิง
 กิดานันท์ มลิท ง. ( ). เทคโนโลยีการศึกษาและ 

  น ัตกรรม. (พิมพ์ครั้งท่ี ). กรุงเทพ: รุณการพิมพ์. 
  เกรียง ักดิ์ เจริญ ง ักดิ์. ( ). e-learning: 
 ยุทธศาสตร์การเรียน Ecomomy. ปีท่ี  ฉบับท่ี . 
 ใจทิพย ์ณ งขลา. ( ). การวิจัยเร่ืองการพัฒนา 
บทเรียนสื่อประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง ชุด 
การสอน. ิทยานิพนธ์ทันตแพทย์ า ตร์บัณฑิต าขา 
ิทยา า ตร์การแพทย์คลินิก  คณะทันตแพทย์ า ตร์ 

ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์. 
 เ า ลัก ณ์ จิตรัก ์. ( ). ผลของการใช้สื่อบน 
 เครือข่ายท่ีพัฒนา วิชาสื่อ การสอน สาหรับนักศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ิทยานิพนธ์ ึก า า ตร์ 
 ม าบัณฑิต าขา ิชาเทคโนโลยี การ ึก า   
 คณะ ึก า า ตร์ ม า ิทยาลัยข นแก่น. 
 จีระ ิทธ์ิ ึ้งรัตน ง ์. ( ) คู่มือการพัฒนาเว็บ 
แอพพลิเคชั่นด้วย PHP AJAX JQuery 

 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ : โปร ิช่ัน. 
 จีรา ุธ ารินทร์. ( ). Basic + Advabced 
HTML5 CSS3+Javascript ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ : 

 รีไ ่า. 
 บัญชา ปะ ลีะเต ัง. ( ). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

ด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver.
กรุงเทพ : ซีเ ็ดยเูคชั่น. 

  . ( ). ท าความรู้จักกับ HTML5 
และ CSS3. ืบค้น ันท่ี  กุมภาพันธ์ จาก: 

 :// . / / / /  
 / 

  เ ร ฐชัย ชัย นิท และเตชา ั ิทธิถา ร. ( ). 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพ : ัง 
 ัก ร.    
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 ร่วมกับ CSS3 
A Development of e-Learning for creating website with html5 and css3 

นิติ ่ มเจริญ  ชิรพง ์ แน่น นา  ณัฐพล พลเยี่ยม  นงเยา ์ นจะโปะ  
าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร คณะเทคโนโลยี าร นเท   

ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบุรี  
.  .   

.  . .  

บทคัดย่อ 
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบทเรียน

ออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 ร่วมกับ CSS3 

การพัฒนาระบบได้น าขั้นตอนในการด าเนินการโครงงาน
ตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้ร่วมทั้ง
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ต โดยภาษาที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ได้แก่ HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, AJAX, PHP 

และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล  ในแต่ละส่วน
ของระบบมีการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์อาทิ เช่น บทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เป็นต้น ผู้เรียนยังสามารถทบทวนบทเรียนได้
ทุกทีทุ่กเวลา ซึ่งระบบมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ และสามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้สอน โดยผู้สอนสามารถสร้างเนื้อหา
บทเรียนในรูปแบบของมัลติมีเดียได้ ซึ่งแบ่งการท างานของ
ระบบออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ผู้ดูแลคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการ
เพิ่มหรือลบขอ้มูลทั้งหมดได้ ส่วนที่ 2 ผู้สอนสามารถจัดการ
ข้อมูลบทเรียน หัวข้อย่อยของบทเรียน จัดการแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน ตรวจสอบผลการทดสอบของผู้เรียน 
และส่วนที่ 3 ผู้เรียนสามารถเข้ามาทบทวนเนื้อหาบทเรียน 
ท าแบบทดสอบของตนเองได้ ทั้งนี้ผลจากการประเมินความ
พึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรมอยูท่ีร่ะดับดี  

ค ำส ำคัญ บทเรียนออนไลน์, HTML5, CSS3 

Abstract 
          

      
   .    

      
    .  
      

    .    
       

    .    
        

     
 .      

: )   )  
  )  . Finally, the 

testing results show that the satisfaction of online 

learning was a good level. 

Keywords:  e-learning, HTML5, CSS3 

1. บทน า
ปัจจุบัน ถาบันการ ึก าแทบทุกแ ่ง ได้ นใจต่ การ

พัฒนา รื ร้าง ื่ การ น ิเล็กทร นิก ์  ( ) 
กันมาก  เพื่ น าไปใช้งานในระบบ   รื การ
เรียนการ นที่พึ่งพา ินเต ร์เน็ต ซึ่งมีทั้งที่น าไปบรรจุเป็น
่ น นึ่งข ง    ราย ิชา และ   

 ซึ่ง ื่ การ น ิเล็กทร นิก ์ที่ผลิตขึ้นมา จะมี
ลาก ลายรูปแบบและคุณภาพแตกต่างกัน  ่ นใ ญ่ที่พบ
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เ ็นตาม   ต่าง  มักจะเป็น ิดีโ บันทึกการ น
รื  ื่ การเรียนรู้ มัลติมีเดีย ข ง าจารย์ รื ไม่ก็จะมี

ลัก ณะเป็นเพียง นัง ื ิเล็กทร นิก ์  ( ) เพราะ
พัฒนาได้โดยไม่ยากนัก แต่ค่ นข้างจะมีคุณภาพต่ า รื ไม่
ดึงดูดค าม นใจข งผู้เรียนเท่าที่ค ร เนื่ งจาก ่ นใ ญ่ไม่
แตกต่างกับการ ่านจาก นัง ื โดยตรงมากนัก และไม่
คุ้มค่ ากับการที่ ต้ งมานั่ งจ้ ง ่ านเนื้ าบน น้าจ
ค มพิ เต ร์นาน  ซึ่งไม่ ะด กและท าใ ้เ ีย ุขภาพ 
ดังนั้นบทค ามนี้จะกล่า ถึงเฉพาะการ ร้าง ื่ การ น
ิเล็กทร นิก ์ ที่มีคุณภาพ ูง(   ) 

ไม่ใช่เป็น ิดีโ บันทึกการ นข ง าจารย์   แต่เป็นการน า
เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้ในการพัฒนา ื่ การ นเพื่
ธิบายเนื้ าบทเรียนใ ้เข้าใจง่ายข้ึน พร้ ม 

2. วัตถุประสงค์
.  เพื่ พัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์

ด้ ย  ร่ มกับ  
.  เพื่ ประเมินค ามพึงพ ใจจากผู้ใช้เ ็บไซต์บทเรียน

นไลน์ เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  

3. วรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
กฤ ณา ิกขมาน ( ) ได้ท า ิจัยเรื่ ง การ ึก า

ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนราย ิชาการ ื่ ารภา า ังกฤ
ธุรกิจ โดยการใช้การ นแบบ  โดยมี
ัตถุประ งค์เพื่ เปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระ ่างก่ นเรียนกับ ลังเรียน โดยใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ 
ิชาการ ื่ ารภา า ังกฤ  ธุรกิจและเพื่ ึก าค ามพึง

พ ใจในการเรียนรู้ข งนัก ึก าที่มีต่ บทเรียนค มพิ เต ร์
นไลน์ ิชาการ ื่ ารภา า ังกฤ  ธุรกิจ โดยใช้กลุ่ม

ตั ย่าง  คน ผลการ ิจัยพบ ่า ) บทเรียนค มพิ เต ร์
นไลน์ ิชาการ ื่ ารภา า ังกฤ  ธุรกิจมีประ ิทธิ ภาพ 

ตามเกณฑ์ /  โดยมีค่าคะแนน . / .   ) 
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งกลุ่มตั ย่าง ลังเรียนด้ ย
ค มพิ เต ร์มัลติมีเดีย ิชาภา า ังกฤ  ธุรกิจเรื่ งค า ัพท์
ธุรกิจ ช้ันปีที่  ูงก ่าก่ นเรียน ย่างมีนัย  าคัญที่ระดับ 
.  ) นัก ึก ามีค ามพึงพ ใจต่ บทเรียนค มพิ เต ร์

นไลน์ ในระดับมากท่ี ุด  
 ามมิติ ุขบรรจง ( ) ได้ท า ิจัยเรื่ ง การพัฒนา
บทเรียน  ราย ิชา การแ ดงและ ื่  โดยมี
ัตถุประ งค์เพื่ จัดท าบทเรียน  ราย ิชา การ

แ ดงและ ื่  น าเ น ผ่านระบบเครื ข่ายค มพิ เต ร์ 

และเพื่ ประเมินประ ิทธิภาพบทเรียน ิเล็กทร นิก ์ที่ ร้าง
ขึ้น และเพื่ ึ ก าค ามพึ งพ ใจข งนิ ิต  ิทยาลัย
น ัตกรรม ื่ าร ังคม ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ ที่มี
ต่ การใช้บทเรียน ิเล็กทร นิก ์ ( ) ราย ิชา 
การแ ดงและ ื่  ในการด าเนินการ ิจัยเพื่ ใ ้ได้บทเรียน
ิเล็กทร นิก ์ ( ) ราย ิชา การแ ดงและ ื่  

ในการด าเนิน ิจัย เป็นการ ิจัยการพัฒนา และการ ิจัย
ปฏิบัติการ (  ) ผลการ ิจัยพบ ่า ) การ
ตร จ บคุณภาพข งบทเรียน ิเล็กทร นิก ์ ( ) 
จากผลการทดล ง  ครั้ง พบ ่า การทดล งครั้งที่   
บทเรียนมีประ ิทธิภาพเท่ากับ / .  การทดล งครั้งท่ี  
บทเรียนมีประ ิทธิภาพเท่ากับ . / .  และการทดล ง
ครั้งที่  บทเรียนมีประ ิทธิภาพเท่ากับ . / .  และ
เป็นไปตาม มมติฐานที่ตั้งไ ้  โดยมีประ ิทธิภาพข ง
กระบ นการ ัดผลคะแนนแบบฝึก ัดภายใน น่ ยการเรียน
ทั้ง  น่ ย เฉลี่ยเท่ากับ .  และประ ิทธิภาพข งการ
ัดผลคะแนนแบบทด บ ลังการเรียนข ง น่ ยการเรียน

ทั้ง  ชุด เฉลี่ยเท่ากับ .  และ ) การเปรียบเทียบ
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งนิ ิต ิทยาลัยน ัตกรรม ื่ าร
ังคม ม า ิทยาลัย รีนครินทร ิโรฒ เมื่ ใช้บทเรียน
ิเล็กทร นิก ์ ( ) ราย ิชา การแ ดงและ ื่  

จากผลการ ิจัยพบ ่า ในแต่ละ น่ ยการเรียนและร ม
น่ ยการเรียนทั้ง มด นิ ิตในกลุ่มตั ย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ลังใช้บทเรียน ิเล็กทร นิก ์ ( ) ูงก ่าก่ น

เรียน ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติที่ระดับ .  และ  าร จค าม
พึงพ ใจข งผู้ เรียนที่มีต่ บทเรียน ิเล็กทร นิก ์  (

) ราย ิชา การแ ดงและ ื่   จากผลการ ิจัย
พบ ่า ผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจต่ ื่ ยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
และพบ ่าผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจระดับมากในทุก  ด้าน  

  . .  ความหมาย e-Learning 
   กิดานันท์ มลิท ง (  : ) ได้ใ ้ค าม มายข ง

การเรียนรู้ผ่าน ื่ ิเล็กทร นิก ์ ( ) ่าเป็น
การ ึก าทางไกลที่  าน ยค าม ะด กใ ้ผู้เรียนเป็น ย่าง
มาก โดยผู้เรียน ามารถ ึก าเนื้ าบทเรียนต่าง  และ
กิจกรรมการเรียนการ นได้จาก ินเท ร์เน็ต ทั้งนี้โดยมี
ัตถุประ งค์ เพื่ เ รี ยนและท า งานตามที่ม บ มาย 

น กจากนี้ยัง ามารถใช้พูดคุยกับผู้เรียนได้จึงท าใ ้เรียกได้
่าเป็นการ นบนเ ็บ (  )  

เกรียง ักดิ์ เจริญ ง ์ ักดิ์ ( ) ได้ใ ้ค าม มายข ง 
 ไ ้ ่าเป็นการเรียนรู้ผ่าน ื่ ิเล็กทร นิก ์ รื  

ี เลิร์นนิ่ง ( ) ซึ่ง มายถึง การเรียนรู้บนฐาน
เทคโนโลยี (  ) ที่คร บคลุม
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ิธีการเรียนรู้ ลาย ลายรูปแบบ าทิ เช่น การเรียนรู้    

บนค มพิ เต ร์ (   ) การเรียนรู้
บนเ ็บ (  ) และ ้ งเรียนเ มื นจริง 
(  ) เป็นต้น โดยเรียนรู้ผู้เรียน ามารถ
เรียนผ่าน ื่ ิเล็กทร นิก ์ทุกประเภท เช่น ินเท ร์เน็ต 
( ) ินทราเน็ต ( ) เ ็กซ์ทราเน็ต 
( ) การถ่ายท ดผ่านดา เทียม (  

) แถบบันทึก เ ี ยง และ รื ี ดีทั น์ 
( /  ) โทรทั น์ ปฏิ ัมพันธ์ (  

) และซีดีร ม ( )  
ริ รา เพ็ชร า ุธ( นไลน์) ได้ใ ้ค าม มายข ง ื่

ิ เ ล็กทร นิก ์  ( ) ไ ้ ่ าการเรี ยนรู้ ผ่ าน ื่
ิเล็กทร นิก ์ มายถึง รูปแบบข งการเรียนรู้ด้ ยตนเ ง

โดย า ัยเครื ข่ายค มพิ เต ร์ รื ื่ ิเลคทร นิก ์ในการ
ถ่ายท ดเรื่ งรา และเนื้ า โดย ามารถมี ื่ ในการ
น าเ น บทเรียนได้ตั้งแต่  ื่ ขึ้นไปและการเรียนการ น
ามารถที่จะ ยู่ในรูปข งการ นทางเดีย รื การ น

แบบปฏิ ัมพันธ์ก็ได้  
จากค าม มายข ง  รุปได้ ่า รูปแบบการ

เรียนรู้ผ่าน ื่ ิเล็กทร นิก ์ มายถึง รูปแบบการเรียนรู้ได้
ด้ ยตั เ งผ่าน ื่ ิเล็กทร นิก ์ในรูปแบบต่าง  โดย า ัย
เครื ข่ายค มพิ เต ร์ และ ื่ ิเล็กทร นิก ์ต่าง  ที่จะ
น าเ น เนื้ า รื ถ่ายท ดเรื่ งรา ต่าง  โดยการเรียน
การ น าจ ยู่ในรูปแบบการ นทางเดีย รื การ บ
แบบปฏิ ัมพันธ์ก็ได้  
        3.1.2 องค์ประกอบของ e-Learning 

งค์ประก บข ง  (      
)  มี งค์ประก บท่ี  าคัญ  ่ นคื  

    . เนื้ า ( ) เป็น งค์ประก บ  าคัญที่ ุด
 า รับ  คุณภาพข งการเรียนการ นข ง   

 และการที่ผู้เรียนจะบรรลุ ัตถุประ งค์การเรียน
ในลัก ณะนี้ รื ไม่ ย่างไร ิ่ง  าคัญที่ ุดก็คื  เนื้ าการ
เรียนซึ่งผู้ นได้จัด าใ ้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมี น้าที่ในการ
ใช้เ ลา ่ นใ ญ่ ึก าเนื้ าด้ ยตนเ ง เพื่ ท าการ
ปรับเปลี่ยน ( ) เนื้ า าร นเท ที่ผู้ นเตรียมไ ้
ใ ้เกิดเป็นค ามรู้ โดยผ่านการคิดค้น ิเคราะ ์ ย่างมี
ลักการและเ ตุผลด้ ยตั ข งผู้เรียน  

          .  ร ะ บ บ ก า ร บ ริ า ร ก า ร เ รี ย น  (  
 ) การเรียนแบบ นไลน์ รื       

 นั้นเป็นการเรียนที่ นับ นุนใ ้ผู้เรียนได้ ึก า 
เรียนรู้ได้ด้ ยตั เ ง ระบบบริ ารการเรียนที่ท า น้าที่เป็น
ูนย์กลาง ก า นดล าดับข งเนื้ าในบทเรียน น า ่ง

บทเรียนผ่านเครื ข่ายค มพิ เต ร์ไปยังผู้เรียน ประเมินผล
ค าม  าเร็จข งบทเรียน ค บคุม และ นับ นุนการ
ใ ้บริการทั้ง มดแก่ผู้เรียน จึงถื ่าเป็น งค์ประก บข ง 

 ที่  าคัญมาก เราเรียกระบบนี้ ่า ระบบบริ าร
การเรียน  รื   ซึ่งย่ มาจาก  

  
     .  ก า ร ติ ด ต่ ื่ า ร  (   

) งค์ ป ระก บ  าคัญข ง  
 ที่ขาดไม่ได้ ีกประการ นึ่ง ก็คื  การจัดใ ้ผู้เรียน

ามารถติดต่ ื่ ารกับผู้ น ิทยากร ผู้เช่ีย ชาญ ื่น
ร มทั้งผู้เรียนด้ ยกัน ในลัก ณะที่ ลาก ลาย และ ะด ก
ต่ ผู้ ใ ช้ กล่า คื  มี เครื่ งมื ที่จัด าใ ้ไ ้ผู้ เรียนใช้ได้
มากก ่า  รูปแบบร มทั้งเครื่ งมื นั้นจะต้ งมี ะด กใช้ 
( ) ด้ ย ซึ่งเครื่ งมื ที่  ค รจัด า
ใ ้ผู้เรียน ได้แก่ การประชุมทางค มพิ เต ร์  ไปร ณีย์
ิเล็กทร นิก ์ ( )    เป็นต้น 

          . การ บ/ ัดผลการเรียน โดยทั่ ไปแล้ การเรียน
ไม่ ่าจะเป็นการเรียนในระดับใด รื เรียน ิธีใด ก็ย่ มต้ งมี
การ บ/การ ัดผลการเรียนเป็น ่ น นึ่ง ยู่เ ม  การ

บ/ ัดผลการเรียนจึงเป็น ่ นประก บ  าคัญที่จะท าใ ้
การเรียนแบบ  เป็นการเรียนท่ี มบูรณ์ บาง ิชา
จ าเป็นต้ ง ัดระดับค ามรู้ก่ น มัครเข้าเรียน เพื่ ใ ้ผู้เรียน
ได้เลื กเรียนในบทเรียน ลัก ูตรที่เ มาะ มกับตนมาก
ที่ ุด  ซึ่งจะท าใ ้การเรียนที่จะเกิดขึ้นเป็นการเรียนที่มี
ประ ิทธิภาพ ูง ุด เมื่ เข้า ู่บทเรียนในแต่ละ ลัก ูตรก็จะ
มีการ บย่ ยท้ายบท และการ บใ ญ่ก่ นที่จะจบ
ลัก ูตร  

 .  เครื่ งมื และภา าที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
   ภา าที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง การ
ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  มีดังต่ ไปนี้   

   -   ก าลังจะเป็นมาตรฐานใ ม่  า รับ 
  และ    โดย  นั้นถื

ก าเนิดมาตั้งแต่ปี   ได้มีการเปลี่ยนแปลงมา
เรื่ ย  จนมา ยุด ยู่ที่   ยู่พักใ ญ่ จึงได้ ก 

 ซึ่งต นนี้ได้รับการย มรับ และเป็นมาตรฐานแล้  
โดย  แต่  า รับ  บางตั ยังไม่ร งรับ  
เป็นค ามร่ มมื ระ ่าง     
( ) และ     

  ( )  
ข้ ดีข ง   
 ฟีเจ ร์ใ ม่ ท่ีจะมาเป็นพื้นฐานข ง    
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       ( )  

     ลดค ามจ าเป็น  า รับปลั๊ก ินภายน ก (เช่น 
) ามารถท าภาพเคลื่ นไ ได้แบบ  มิติโดยไม่ต้ ง

ใช้   
    มีการจัดการข้ ผิดพลาดที่ดีขึ้น  
  คริปต์ใ ม่ ท่ีจะมาแทนท่ี คริปต์เดิม  
   มีค ามเป็น ิ ระ ูง (คล้าย   ) 

    พัฒนาขึ้นมาโดยพื้นฐานจากผู้ใช้เ ็บ 
 ฟีเจ ร์ใ ม่ข ง  

        มีรูปแบบค า ั่ง  ที่ใช้  า รับ นับ นุน 
ิดีโ  และ งค์ประก บเ ียง ร มทั้ง ื่ มัลติมีเดียต่าง

มากขึ้น  
  มีการร งรับ    ที่ดี  

         มีค า ั่งและตั จัดการเนื้ าใ ม่ เช่น  
     

         การค บคุมฟ ร์มแบบใ ม่ เช่น   
    

    ที่ นับ นุนเ ร์ ช่ันล่า ุดข ง  
  และใน  จะมีคุณ มบัติที่ร งรับ 

 ยู่ ่ นใน   ต้ งใช้  
  ( ) ถึงจะร งรับมาตรฐานน้ี  

      ย่ มาจาก    เรียก
โดยย่ ่า ไตล์ชีท  คื ภา าที่ใช้เป็น ่ นข งการ
จัดรูปแบบการแ ดงผลเ ก าร  โดยที่  ก า นด
กฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ ( รื  ) ข งเนื้ าใน
เ ก าร ันได้แก่ ีข งข้ ค าม ีพื้น ลัง ประเภท
ตั ัก ร และการจัด างข้ ค าม ซึ่งการก า นดรูปแบบ 
รื   นีใ้ช้ ลักการข งการแยกเนื้ าเ ก าร  
กจากค า ั่งท่ีใช้ในการจัดรูปแบบการแ ดงผล ก า นดใ ้

รูปแบบข งการแ ดงผลเ ก าร ไม่ขึ้น ยู่กับเนื้ าข ง
เ ก าร เพื่ ใ ้ง่ายต่ การจัดรูปแบบการแ ดงผลลัพธ์ข ง
เ ก าร  โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้ าเ ก ารบ่ ยครั้ง รื ต้ งการค บคุมใ ้รูปแบบการ
แ ดงผลเ ก าร  มีลัก ณะข งค าม ม่ าเ ม ท่ั กัน
ทุก น้าเ ก ารภายในเ ็บไซต์เดีย กัน โดยกฎเกณฑ์ในการ
ก า นดรูปแบบ ( ) เ ก าร  ถูกเพิ่มเข้ามาครั้ง
แรกใน  .  เมื่ ปีพ. .  ในรูปแบบข ง  

   ที่ก า นดโดย งค์กร 
    รื   
ประโยชน์ข ง  
.  มีคุณ มบัติมากก ่า  ข ง  เช่น

การก า นดกร บใ ้ข้ ค าม ร มทั้ง ี รูปแบบข งข้ ค าม 

.  ก า นดที่ต้นข งไฟล์  รื ต าแ น่ง
ื่น  ก็ได้ และ ามารถมีผลกับเ ก ารทั้ง มด มายถึง

ก า นด ครั้งเดีย จุดเดีย ก็มีผลกับการแ ดงผลทั้ง มด  
.  ามารถก า นดแยก กจากไฟล์เ ก าร

 และ ามารถน ามาใช้ร่ มกับเ ก าร ลายไฟล์ได้ การ
แก้ไขเพียงจุดเดีย ก็มีผลกับเ ก ารทั้ง มด 

     กับ  นั้นท า น้าที่คนละ ย่างกัน โดย 
 จะท า น้าที่ในการ างโครงร่างเ ก าร ย่างเป็น

รูปแบบ ถูกต้ ง เข้าใจง่าย ไม่เกี่ย ข้ งกับการแ ดงผล ่ น 
 จะท า น้าที่ในการตกแต่งเ ก ารใ ้ ยงาม เรียกได้

่า  คื ่ น  ่ น  คื ่ น   
       เป็นภา า   ค า ั่งต่าง  

จะเก็บ ยู่ในไฟล์ที่เรียก ่า คริปต์ ( ) และเ ลาใช้งาน
ต้ ง า ัยตั แปลชุดค า ั่ง ลัก ณะข ง  ที่แตกต่างจาก
ภา า คริปต์แบบ ื่น  คื   ได้รับการพัฒนาและ

กแบบมา เพื่ ใช้งานร่ มกับเ ก ารแบบ  โดย
ามารถ ดแทรก รื แก้ไขเนื้ าได้โดย ัตโนมัติ ดังนั้นจึง

กล่า ่า  เป็นภา าที่เรียก ่า  รื  
   เป็นเครื่ งมื ที่

 าคัญชนิด นึ่ง ที่ช่ ยใ ้เรา ามารถ ร้างเ ก ารแบบ 
   และมี ่ นเช่ื มต่ กับเครื่ งมื ชนิด ื่น

มากขึ้น เช่น ติดต่ กับคลังข้ มูล รื   เป็นต้น    
 เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มข งนักพัฒนาในเชิง

เปิดเผยร ั ต้นฉบับ รื   ดังนั้น  จึงมี
การพัฒนาไป ย่างร ดเร็  และแพร่ ลายโดยเฉพาะ ย่างยิ่ง
เมื่ ใช้ร่ มกับ     ระบบปฏิบัติ
ย่างเช่น  รื   เป็นต้น ในปัจจุบัน  
า ม า ร ถ ใ ช้ ร่ ม กั บ    ล า ย  ตั บ น

ระบบปฏิบัติการ ย่างเช่น  / /  เป็นต้น 
 

   เป็นฐานข้ มูลที่นิยมใช่ร่ มกับ  มาก
ที่ ุด เนื่ งจาก  นั้นเป็นฐานข้ มูลขนาดเล็กที่มี
ประ ิทธิภาพในการท างาน ูง และที่  าคัญคื น ามาใช้งาน
ได้ฟรี การติดตั้งฐานข้ มูล  จะมาพร้ มกับชุดติดตั้ง 

 จะมี  เป็นตั เลื กในการติดตั้งด้ ย 
  การใช้    โดยปกติ 

 จะติดต่ กับผู้ใช้แบบ   รื เราต้ งเป็น
ผู้พิมพ์ค า ั่งต่าง  เพื่ ั่งงานเ ง แต่ในการใช้งานจริง
ร่ มกับเ ็บ เราจะ ่งค า ั่งเ ล่านี้ผ่าน  แทน  
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       ( )  

4. วิธีการด าเนินงาน
 ิธีด าเนินการข งระบบการพัฒนาบทเรียน นไลน์ 

เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  คณะ
ผู้จัดท าได้ ึก าข้ มูล และทฤ ฎีที่เกี่ย ข้ งเพื่ น ามา
พัฒนาระบบงาน ซึ่งมีข้ันต นในการด าเนินการโดยใช้ ิธีการ
ด าเนินการเชิงระบบ (  )  ขั้นต น  
ดังต่ ไปนี้  

รูปที่ . แ ดงขั้นต นในการด าเนินการตาม ิธกีารเชิงระบบ 

. ขั้นต นการ ิเคราะ ์ เป็นขั้นการ ึก าข้ มูลที่
เกี่ย ข้ งกับโครงการ ทั้ งในม า ิทยาลัย  และจาก
เ ก ารรายงานต่าง  ร มทั้ง ึก าถึงค ามต้ งการข ง
โครงการ ร มถึงเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ กแบบและ
การพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย 

 ร่ มกับ  โดยจะท าการ ิเคราะ ์ระบบจาก
ระบบการเรียนการ นแบบเดิม คณะผู้จัดท าได้ ึก า
ปัญ าและค ามต้ งการข งระบบงานเพื่ น ามาใช้
ประก บการ ิเคราะ ์ กแบบและพัฒนาระบบงาน 

. ขั้นต นการ กแบบระบบ เป็นการ กแบบกร บ
แน คิดในการจัดท าระบบที่ได้จากการ ิเคราะ ์มาก า นด
รายละเ ียดต่าง  ท่ีเกี่ย ข้ งกับรูปแบบ และการ กแบบ
บทเรียน เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  

. ขั้นต นการพัฒนาโปรแกรม คื   
) ลังจาก กแบบระบบแล้  ในขั้นการพัฒนาจะ

ท าการเขียนเ ็บไซต์ใ ้ระบบ ามารถท างานได้ตามที่
กแบบไ ้ ซึ่งจะได้รับระบบงาน ดังต่ ไปนี้ 
   ่ นแ ดงผล น้าเ ็บ (  ) 

) มัคร มาชิก/เข้า ู่ระบบข งผู้เรียน
) เ ็บบ ร์ด
) แบบทด บก่ นเรียน
) เนื้ าบทเรียน
) แบบทด บ ลังเรียน
) แ ดงผลคะแนนเปรียบเทียบก่ นเรียนและ ลัง

เรียน 

   ่ นการจัดการเ ็บไซต์ (  ) เป็น ่ นที่
ผู้ น ามารถเข้ามาจัดการข้ มูลต่าง  ข งเ ็บไซต์ เช่น 

) เพิ่ม ลบ แก้ไข บทเรียน
) การก า นด ิทธ์ิในการเข้าถึงข้ มูลข งผู้เรียน
) ามารถดูรายงานและแ ดงคะแนนข งผู้เรียนได้

. ขั้นต นการทดล งใช้โปรแกรม บทเรียน นไลน์ 
เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  ที่พัฒนา
เ ร็จแล้ และผ่านการประเมินจาก าจารย์แล้ น ามาทดล ง
ใช้กับกลุ่มตั ย่าง 

. ขั้นการประเมินผลระบบ เป็นการร บร มข้ มูล
ทั้ง มดที่ได้จากการทดล ง เพื่ น ามา รุปผล 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตั ย่างที่ใช้ในการประเมินและ
ทดล งครั้งนี้ ได้แก่ นัก ึก า คณะเทคโนโลยี าร นเท  
ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบุรี จ าน น  คน  

5. ผลการพัฒนาระบบและอภิปรายผล
5.1 ผลการพัฒนาระบบ
ผลการพัฒนาระบบการพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง

การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  ขั้นต นการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

  น้าจ แ ดง น้าจ ลักข งเ ็บไซต์ 

รูปที ่ . แ ดง น้าจ ลักข งเ ็บไซต ์

 น้าบทเรียนแ ดงเนื้ า 

รูปที่ . แ ดง น้าบทเรียนและเนื้ า 
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 น้าจ ระบบล็ ก ิน 

รูปที่ . แ ดง น้าจ ระบบล็ ก ิน 
  น้า มาชิก 

รูปที่ . แ ดง น้าจ มาชิก 
  น้าจ แบบทด บ 

รูปที่ . แ ดง น้าจ แบบทด บ 
  น้าจ แบบทด บภายใน 

รูปที่ . แ ดง น้าจ แบบทด บภายใน 

 น้าจ แ ดง น้าจ แบบ  

รูปที่ . แ ดง น้าจ แ ดงผลบท  

 5.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
จากการพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง การ ร้างเ ็บไซต์

ด้ ย  ร่ มกับ  ามารถ รุปผลการประเมินได้
ดังตารางที่  
 

ตารางที่ . ประเมินค ามพึงพ ใจข งผูใ้ช้งาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
ˉ .  

. ด้านการตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้ระบบ
(   ) .  .  
. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานข งระบบ

(  ) .  .  
. ด้านค ามง่ายต่ การใช้งานระบบ (

) .  .  
.ด้านการรกั าค ามปล ดภัยข งข้ มูลใน

ระบบ (  ) .  .  

ค่าเฉลี่ยร ม .  .  

     จากตารางพบ ่า การพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง การ
ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  ามารถ รุปผล

การประเมินค ามพึงพ ใจได้ดังนี้  ด้านที่  การประเมิน
ค ามพึงพ ใจด้านการตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้ระบบ 
(   ) จากการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ .  ซึ่งผล
ในการประเมินระบบในด้านนี้ถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการ
ท างาน ยู่ในระดับดี ด้านที่  การประเมินค ามพึงพ ใจ
ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานข งระบบ (  
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) จากการประเมิน ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ยู่ที่ .  ซึ่งผลในการประเมินระบบถื ได้ ่ามี
ประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี ด้านที่  การ
ประเมินค ามพึงพ ใจด้านค ามง่ายต่ การใช้งานระบบ 
(  ) จากการประเมิน ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ยูท่ี่ .  ซึ่งผลในการประเมินระบบถื
ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี และด้านที่  
การประเมินค ามพึงพ ใจด้านการรัก าค ามปล ดภัยข ง
ข้ มูลในระบบ (  ) จากการประเมิน ค่าเฉลี่ย
ยู่ที่ .  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ .  ซึ่งผลในการ

ประเมินระบบถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ใน
ระดับดี  

  และเมื่ พิจารณาในภาพร มทุกด้านมีค่าเฉลี่ยร ม 
.  และมีค่าค ามเบี่ยงเบนมาตรฐานร ม .  ซึ่งผลใน

การประเมินประ ิทธิภาพโดยร มในการใช้ระบบถื ได้ ่ามี
ประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี 
 
6. สรุปผลการด าเนินงาน  

   จากการพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง การ ร้าง
เ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  ภา าที่ใช้พัฒนาระบบ 

      และใช้
ระบบจัดการฐานข้ มูล  การเข้าถึงบทเรียน  า รับ
นัก ึก า ามารถเข้าถึงผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต ซึ่งร งรับ
การใช้งานผ่านเครื่ งค มพิ เต ร์ ุปกรณ์ มาร์ทโฟน แท็บ
เล็ต โดยการเข้าใช้งานไม่ยึดติดกับขนาดข ง ุปกรณ์

ามารถใ ช้งานกับ ุปกรณ์ ใดก็ ได้ที่ ามารถใ ช้งาน
ินเท ร์เน็ตได้ 

ลัก ณะการท างานข งระบบ ามารถช่ ย นับ นุนการ
เรียนการ นในการเรียนรู้การ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  
ร่ มกับ  โดยผู้เรียน ามารถเข้าไปทบท นบทเรียน
และท าแบบทด บก่ นเรียนและ ลังเรียนเพื่ ทด บ
ค าม ามารถในการเรียนรู้ได้ด้ ยตนเ ง ีกทั้งยังช่ ย
กระบ นการท างานข งผู้ นในเรื่ งการเพิ่ม รื ปรับแก้
เนื้ าบทเรียน ามารถเพิ่มบทเรียนในรูปแบบ ื่
มัลติมี เดีย รื  ีดี โ  ที่น่า นใจเข้าในระบบ เพื่ ใ ้
นัก ึก าเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ระบบที่พัฒนาขึ้นยังช่ ย
ใ ้ าจารย์ผู้ นเพิ่มเนื้ าบทเรียนในบท ื่น  เข้า ู่ระบบ
ได้ง่ายขึ้น  

    จากผลการประเมินค ามพึงพ ใจในการใช้งาน
บทเรียน นไลน์ เรื่ งการ ร้างเ ็บไซต์ด้ ย  
ร่ มกับ   ข งกลุ่มตั ย่างได้แก่ นัก ึก า จ าน น  
คน ในภาพร มทุกด้านมีค่าเฉลี่ยร ม .  และมีค่าค าม

เบี่ ยง เบนมาตรฐานร ม .  ซึ่ งผลในการประเมิน
ประ ิทธิภาพโดยร มในการใช้ระบบถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพ
ในการท างาน ยู่ในระดับดี 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

คณะผู้จัดท าการพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง การ ร้าง
เ ็บไซต์ด้ ย  ร่ มกับ  ได้มีข้ เ น แนะดังนี้ 

    . ค รมีการจัดท าเนื้ าข งโครงงานใ ้ ลาก ลาย
ั ข้   

    . ผู้จัดท าค รเลื กท า ื่ มัลติมีเดียเพิ่มในบทเรียน
โดยเน้นการน าเ น ในรูปแบบ  ใ ้มากข้ึน เพื่ ่งเ ริม
ใ ้ผู้เรียนได้เข้าใจได้มากขึ้นน กเ นื จากการเรียนการ น
ภายใน ้ งเรียน 
 
8. กิตติกรรมประกาศ  

  คณะผู้จัดท าข ข บคุณ บิดา มารดา นัก ึก า 
คณาจารย์ คณะเทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัย รีปทุม 
ิทยาเขตชลบุรี และบุคคลที่เกี่ย ข้ ง ร มทั้ง าจารย์ที่

ปรึก า าจารย์นงเยา ์ นจะโปะ และดร.เ ร ฐชัย    
ชัย นิท ท่ีได้ใ ้ค าแนะน าและค าปรึก าจนท าใ ้โครงงานนี้
 าเร็จลุล่ งไปด้ ยดี 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

A Development of Online Learning for Networking Fundamentals 

training course 

พันธ์นรินทร์ ุข าด  นครีนทร์ ีทา  รทัต กก ม  เริงชัย รียา  นงเยา ์ นจะโปะ  
าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร คณะเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร 

ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบุรี 
. .  .  
.  .  . .  

บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ขั้นตอนใน
การด าเนินการโครงงานนี้ได้ด าเนินการตามวิธีการเชิงระบบ 
(System Approach) มาใช้ รวมทั้งการศึกษาเอกสารและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับการใช้
งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต 
โดยภาษาทีใ่ช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ได้แก่ HTML5, 
CSS3, Javascript, JQuery, AJAX, PHP และใช้ MySQL 
เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล  ในแต่ละส่วนของระบบมีการ
สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
อาทิเช่น สื่อมัลติมีเดีย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เป็นต้น ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาและใน
ส่วนของอาจารย์ผู้สอนระบบได้อ านวยความสะดวกให้
สามารถสร้างเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบของมัลติมีเดีย และ
การท างานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ผู้ดูแลระบบ ส่วนที่ 2 ผู้สอนสามารถจัดการข้อมูลบทเรียน 
จัดการแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนได้ และส่วนที่ 3 
ผู้เรียนสามารถเข้ามาทบททวนบทเรียน ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนได้พร้อมทั้งระบบ
สามารถออกรายงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี จากนั้นได้ท าการทดลองกับกลุ่มผู้ใช้งานจ านวน 30 
คน ผลจากการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
โปรแกรมอยู่ในระดับดี  

ค ำส ำคัญ: เครือข่ายเบื้องต้น,เน็ตเวิร์ค,บทเรียนออนไลน์ 

Abstract 
The objective of this study was an 

development of e-Learning for Basic Network that 
was developed the software process by system 
development process was applied to collect 
system using System Approach. In this system the 
users were able to access the lesson from e-
learning online course. This course was also 
development the language by PHP, Html5, CSS, 
JAVA SCRIPT and MySQL that provided the 
computer database system for the student. This 
e-learning system was accessed by 

The student anytime and anywhere with the 
efficiency multimedia course ware contents. There 
were 3 sessions that admin could manage 
everything the teacher could arrange the lesson 
into and topic the students were capable of 
handling the pre-test and after that they could 
also check the final result testing in this system as 
well as it was the best show report to support 
teaching and learning And then to experiment 
with the use of 30 people results from the 
assessment of the satisfaction in the performance 
of the program is located in a good 

Key Word: Basic Network, Network, e-Learning 
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1. บทน า
ปัจจุบันโลกแ ่งเทคโนโลยีทางการ ึก าได้พัฒนาไป

ย่างร ดเร็  ิ่งที่จ าเป็น  า รับการพัฒนา ย่าง นึ่งคื  ื่
เนื่ งจาก ื่ เป็นตั กลางในการถ่ายท ดค ามรู้ข้ มูล 
ข่า ารและ าร นเท ต่าง  ใ ้กับบุคคลทั่ ไปได้รับรู้ 
โดยเฉพาะ ย่างยิ่งเมื่ มีการน าเครื่ งค มพิ เต ร์ เข้ามา ู้
ระบบการ ึก าท าใ ้เกิดการเ น บทเรียนในรูปแบบข ง
ค มพิ เต ร์ช่ ย นและเมื่ เครื ข่าย ินเท ร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทใน ถาน ึก าการ ึก าผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต
จึงเป็นเรื่ งที่น่า นใจและท าใ ้เกิด ื่ ประก บการเรียน
การ นประเภท นึ่งที่เรียนก ่า บทเรียน นไลน์และ
ประโยชน์ในการเรียนการ นผ่านบทเรียน นไลน์  

 มีลัก ณะยืด ยุ่นเพราะ ามารถกระท าได้
ตามใจข งผู้เรียนและผู้ น ามารถเข้าถึงบทเรียน นไลน์
ได้ง่าย ท าใ ้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายท ดและรับข้ มูลมีราคา
ต่ า โดยเฉพาะ ย่างยิ่งผู้เรียนที่ไม่ ามารถเข้าใจกับบทเรียน
ใน ้ งเรียนที่ าจารย์เป็นผู้ถ่ายท ดใ ้ก็จะเป็นเรื่ งยากที่
จะกลับไป ่านและท าค ามเข้าใจด้ ยตนเ ง 

 ด้ ยเ ตุผลข้างต้นจึงมีแน คิดในระบบการพัฒนาการ
พัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้นขึ้น 
เพื่ ลดการทบท นบทเรียนจาก นัง ื  ซึ่งจะท าใ ้เกิด
ค ามรู้ค ามเข้าใจในเนื้ าบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่ เป็น
ทางเลื ก นึ่งที่ใ ้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาค าม ามารถ
ข งตนเ ง และมีข้ ดี คื  ฝึกใ ้ผู้เรียนได้ฝึกทัก ะทาง
ค ามคิด ร้าง รรค์ฝึกการมีจินตนาการที่จะ ร้าง รรค์
ผลงานผ่าน ื่  ฝึกการเรียนรู้ด้ ยตนเ ง ฝึกค ามรับผิดช บ
ข งตนเ งฝึกใ ้มีค ามใ ่ใจ และเ ็นค าม  าคัญข งงานที่
ท า มีการประเมินผลการเรียนรู้ข งตนเ งเพื่ ใ ้เ ็นถึง
ประ ิทธิภาพข งตนเ ง ่าท าได้ดีมากน้ ยเพียงใด ระบบ
การพัฒนาการพัฒนาบทเรียน นไลน์  เรื่ ง ระบบ
เครื ข่ายเบื้ งต้น จะเป็นประโยชน์ต่ ผู้เรียนและผู้ นและ
ได้ใช้แน ทางในการจัดการเรียนรู้ที่ ดรับกับ ุดมการณ์
และ ลักการในการจัดการพัฒนาบทเรียน นไลน์นี้ขึ้น 
เพื่ ใ ้ผู้เรียนได้เข้าใจและ ธิบายถึงค าม มายข ง ื่ ได้ 
และ ธิบายกระบ นการผลิต ื่ ด้ ยค มพิ เต ร์ และยัง
ได้รับประโยชน์ข ง ื่ ได้ 

2. วัตถุประสงค์
.  เพื่ พัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง ระบบเครื ข่าย

เบื้ งต้น 

.  เพื่ ประเมินค ามพึงพ ใจจากผู้ใช้งานเ ็บไซต์
บทเรียน นไลน ์เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้น 

3.วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
.  งาน ิจัยที่เกี่ย ข้ ง 

ผ .ดร.นิตยา ง ์ภินันท์ ัฒนา ( ) ได้ ึก า
งาน ิจัยเรื่ ง ผลกระทบข งรูปแบบการเรียนในลัก ณะ

นไลน์ต่ ค าม ามารถในการแก้ปัญ า ่า พฤติกรรมการ
โต้ต บข งนัก ึก าดีก ่าการเรียนในระบบปกติ งาน ิจัยนี้
ึก านัก ึก าท่ีเรียนบัญชีระดับปริญญาโท ที่ม า ิทยาลัย

แ ่ง นึ่งในภาคเ นื  ซึ่งใช้  เ ริมการเรียนใน
้ งเรียน พบ ่า การต บคาถามข งนัก ึก ามีมากขึ้น   

เ า ลัก ณ์ จิตรัก ์ ( )ได้กล่า ่า การเรียนรู้
เป็น ิ่ง  าคัญต่ ทุก  คน แต่น กจากการเรียนใน ้ งเรียน
แล้  ิ่งที่  าคัญไม่แพ้กันก็คื การเรียนรู้น ก ้ งเรียน โดย
ใช้ ื่ ประเภทต่าง  ช่ ยใ ้เรียนรู้ ได้มากขึ้นจากการ ่าน

นัง ื  รื แม้แต่การ าค ามรู้จาก ื่ นไลน์ ไม่ ่าจะ
เป็นภาพ และเ ียง ต่าง  ซึ่ง ามารถช่ ยใ ้ผู้เรียนเข้าใจต่
เรื่ งนั้น  ได้ง่ายขึ้น ที่  าคัญยังเป็นการเรียนรู้ที่มีค ามผ่ น
คลายมากก ่าการ ึก าภายแต่ใน ้ งเรียน   
   .  ทฤ ฎีที่เกี่ย ข้ ง 

 ( ) กล่า ถึงบทเรียนบนเครื ข่าย คื การ
เรียนการ นผ่านเครื ข่าย ่าเป็นการจัด ภาพการเรียน 
การ นผ่านระบบ ินเท ร์เน็ต รื ินทราเน็ตบนพื้นฐาน
ข ง ลักและ ิธีการ กแบบการเรียนการ น ย่างมีระบบ 

  
   ( ) ใ ้ค าม มาย

ข งการเรียน การ นผ่าน ื่ บนเครื ข่าย ่าเป็นการ
จัดการเรียนการ นทั้งกระบ นการ รื บาง ่ น โดยใช้
เ ิลด์ไ ด์เ ็บ เป็น ื่ กลางในการถ่ายท ดค ามรู้แลกเปลี่ยน
ข่ า ารข้ มู ล ระ ่ างกัน เนื่ งจากเ ิ ลด์ ไ ด์ เ ็ บมี
ค าม ามารถในการถ่ายท ดข้ มูลได้ ลายประเภทไม่ ่าจะ
เป็น ข้ ค าม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ นไ  และเ ียง จึงเ มาะ
แก่การเป็น ื่ กลาง ในการถ่ายท ดเนื้ าการเรียนการ

น   
กิดานันท์ มลิท ง ( ) กล่า ่า การเรียนการ น ื่

บนเครื ข่ายเป็นการใช้เครื ข่ายในการเรียนการ นโดยนา
เ น บทเรียนในลัก ณะ ื่ ลายมิติข ง ิชาทั้ง มด ตาม
ลัก ูตร รื เพียงใช้เ น ข้ มูลบาง ย่างเพื่ ประก บการ
นก็ได้ ร มทั้งใช้ประโยชน์จนคุณลัก ณะต่าง ข งการ
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ื่ ารที่มี ยู่ในระบบ ินเท ร์เน็ตมาใช้ประก บกันเพื่ ใ ้
เกิดประ ิทธิภาพ ูง ุด   

ใจทิพย์ ณ งขลา ( ) ได้ใ ้ค าม มายการเรียน
การ น ื่ บนเครื ข่าย มายถึง การผน กคุณ มบัติ ื่

ลายมิติ รื ไ เป ร์มีเดียเข้ากับคุณ มบัติข งเครื ข่าย
เ ิลด์ไ ด์เ ็บ เพื่ ร้าง ิ่งแ ดล้ มแ ่งการเรียนในมิติที่ไม่มี
ข บเขตจากัดด้ ยระยะทางและเ ลาที่แตกต่างกันข ง
ผู้เรียน (   )   

ิชุดา รัตนเพียร ( ) กล่า ่าการเรียนการ นผ่าน
ื่ บนเครื ข่ายเป็นการนาเ น โปรแกรมบทเรียนบนเ ็บ

เพจ โดยนาเ น ผ่านบริการเ ิลด์ไ ด์เ ็บในเครื ข่าย
ินเท ร์เน็ต ซึ่งผู้ กแบบและ ร้างโปรแกรมการ นผ่าน
ื่ บนเครื ข่ายจะต้ งค านึงถึงค าม ามารถและบริการที่  
ลาก ลายข ง ินเท ร์เน็ต และนาคุณ มบัติตา่ง เ ล่านั้น

มาใช้เพื่ ประโยชน์ในการเรียนการ นใ ้มากท่ี ุด   
าจกล่า โดย รุป ่า บทเรียนบนเครื ข่ายเป็นการ

น าเ น โปรแกรมบทเรียนบนเ ็บเพจในลัก ณะ ื่ ลาย
มิติ รื ไ เป ร์มีเดีย ข้ ค าม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ นไ  และ
เ ียงเป็น ื่ กลางในการถ่ายท ดค ามรู้แลกเปลี่ยนข่า าร
ข้ มูลระ ่างกัน โดยนาเ น ผ่านบริการเ ิล์ดไ ด์เ ็บใน
เครื ข่าย ินเท ร์เน็ต เพื่ ร้าง ิ่งแ ดล้ มแ ่งการเรียนใน
มิติที่ไม่มีข บเขตจากัดด้ ยระยะทางและเ ลาที่แตกต่างกัน
ข งผู้เรียน  

ประเภทข งการจัดการเรียนการ นบนเครื ข่าย 
เนื่ งจาก ินเท ร์เน็ตเป็นแ ล่งทรัพยากรที่มีคุณ มบัติ
ลาก ลายต่ การน าไปประยุกต์ใช้ในการ ึก า ดังนั้นการ

เรียนการ นบนเครื ข่ายจึง ามารถท าได้ ลายลัก ณะใน
แต่ละ ถาบัน รื ในแต่ละเนื้ า ลัก ูตรก็จะมี ิธีการ
จัดการเรียนการ นบนเครื ข่ายที่แตกต่างกัน กไป  

.  เครื่ งมื และภา าที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ุปกรณ์ าร์ดแ ร์ที่นามาใช้ในการพัฒนาระบบการ

พัฒนาบทเรียน นไลน์เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้นมีดังนี้  
 . . . เครื่ งค มพิ เต ร์  

     .     
     
        
      

 . . . ภา าท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
   ภา าที่ใช้ในการพัฒนาเ ็บไซต์  า รับการจัดการ

บทเรียน นไลน์เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้น  มีดังต่ ไปนี ้

  ย่ มาจากคา ่า    
 เป็น    ที่มีการทางานที่ฝั่งข ง

เครื่ งค มพิ เต ร์  ซึ่งรูปแบบในการเขียนคา ั่งการ
ทางานนั้นจะมีลัก ณะคล้ายกับภา า  รื ภา า  
และ ามารถที่จะใช้ร่ มกับภา า  ได้ ย่างมี
ประ ิทธิภาพ ซึ่งจะทาใ ้รูปแบบเ ็บเพจมีค าม ามารถ
เพิ่มขึ้นในด้านข งการเขียนโปรแกรม ในการ ร้างเ ็บจะใช้ 

  
  ย่ มาจากคา ่า   

 พัฒนามาจากภา า  (  
  ) โดย นาย  

   เป็นภา ามาตรฐานที่ใช้พัฒนาเ ก ารใน
รูปแบบข งเ ็บเพจบนระบบเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต การ
เรียกใช้เ ก ารเ ล่ านี้ทาได้ โดยการใช้โปรแกรมเ ็บ
บรา เซ ร์ (  ) เช่น     

     ล  เรียกดู
แฟ้มที่ ร้างด้ ยภา า  ข้ ดีข ง  คื
ามารถใช้ได้กับเครื่ งค มพิ เต ร์ และระบบปฏิบัติการได้
ลาก ลายชนิด   

  ย่ มา    
คื ภา าท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่ จัดการกับฐานข้ มูล
โดยเฉพาะ เป็นภา ามาตรฐานบนระบบฐานข้ มูลเชิง
ัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (  ) มายถึงเรา
ามารถใช้คา ั่ง  กับฐานข้ มูลชนิดใดก็ได้ และ คา
ั่งงานเดีย กันเมื่ ั่งงานผ่าน ระบบฐานข้ มูลที่แตกต่างกัน

จะได้ ผลลัพธ์เ มื นกัน ทาใ ้เรา ามารถเลื กใช้ฐานข้ มูล 
ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้ มูลใดฐานข้ มูล นึ่ง   

   เป็นภา าที่เป็น  ที่ ยู่ใน
เ ็บไซต์ (ใช่ร่ มกับ ) เพื่ ใ ้เ ็บไซต์ข งเราดูมีการ
เคลื่ น ไ  ามารถต บ น งผู้ ใ ช้ ง านได้ มากขึ้ น 
ยกตั ย่าง .  ตรงเมนูด้านซ้ายมื จะเ ็น
่า ามารถคลิกเพื่ ดู ั ข้ ภายในได้ และ ามารถคลิกที่

ลูก ร ีเขีย เพื่ ปิดดูทั้ง มด และลูก ร ีแดงเพื่ เปิด
ทั้ง มด ข้ ดีข ง   คื ามารถท าใ ้ผู้ใช้งานใช้
เ ็บไซต์ข งเราได้ง่ายขึ้น ร มถึงดึงดูดค าม นใจข ง
ผู้ใช้งาน  

  เป็นค า ั่งที่ใช้คู่กับ  เพื่ ใ ้ผู้ใช้ ามารถ
จัดรูปแบบข งเ ็บเพจได้ดีขึ้น และแก้ไขได้ง่ายขึ้น ใน ม ด
นีจ้ะ ามารถใช้  เพื่ เปลี่ยนรูปแบบ น้าเ ็บเพจได้แบบ
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ง่าย  แนะน า ่าค รมีพื้นฐานเกี่ย กับ  เพื่ จะได้
เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  

4. วิธีการด าเนินงาน
ิธีด าเนินการข งระบบการพัฒนาบทเรียน นไลน์ 

เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้น คณะผู้จัดท าได้ ึก าข้ มูล 
และทฤ ฎีที่ เกี่ย ข้ งเพื่ น ามาพัฒนาระบบงาน ซึ่งมี
ขั้นต นในการด าเนินการโดยใช้ ิธีการด าเนินการเชิงระบบ 
(  )  ขั้นต น  ดังต่ ไปนี้  

รูปที่ 1. แสดงขั้นตอนในการด าเนินการตามวิธีการเชิงระบบ 

. ขั้นต นการ ิเคราะ ์ เป็นขั้นการ ึก าข้ มูลที่
เกี่ย ข้ งกับโครงการ ทั้ งในม า ิทยาลัย  และจาก
เ ก ารรายงานต่าง  ร มทั้ง ึก าถึงค ามต้ งการข ง
โครงการ ร มถึงเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการ กแบบและ
พัฒนาระบบการจัดเก็บผลงานทาง ิชาการ (  

  ) โดยจะท าการ ิเคราะ ์ระบบ
จากระบบเดิมที่ใช้เผยแพร่ข้ มูลเกี่ย กับการจัดเก็บผลงาน
ข งคณาจารย์และนัก ึก า คณะผู้จัดท าได้ ึก าปัญ า
และค ามต้ งการข งระบบงานเพื่ น ามาใช้ประก บการ
ิเคราะ ์ กแบบและพัฒนาระบบงาน 

. ขั้นต นการ กแบบระบบ เป็นการ กแบบกร บ
แน คิดในการจัดท าระบบที่ได้จากการ ิเคราะ ์มาก า นด
รายละเ ียดต่าง  ที่เกี่ย ข้ งกับรูปแบบ และการ กแบบ
บทเรียน เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้น 

. ขั้นต นการพัฒนาโปรแกรม คื   
) ลังจาก กแบบระบบแล้  ในขั้นการพัฒนาจะ

ท าการเขียนเ ็บไซค์ใ ้ระบบ ามารถท างานได้ตามที่
กแบบไ ้ ซึ่งจะได้รับระบบงาน ดังต่ ไปนี้ 

   ่ นแ ดงผล น้าเ ็บ (  ) 
) มัคร มาชิก/เข้า ู่ระบบข งผู้เรียน
) เ ็บบ ร์ด
) แบบทด บก่ นเรียน

) เนื้ าบทเรียน
) แบบทด บ ลังเรียน
) แ ดงผลคะแนนก่ นเรียนและ ลังเรียน

   ่ นการจัดการเ ็บไซต์ (  ) เป็น ่ นที่
ผู้ น ามารถเข้ามาจัดการข้ มูลต่าง  ข งเ ็บไซต์ เช่น 

) เพิ่ม ลบ แก้ไข บทเรียน
) การก า นด ิทธ์ิในการเข้าถึงข้ มูลข งผู้เรียน
) ามารถดูรายงานและแ ดงคะแนนข งผู้ เรียน

ได้ 
. ขั้นต นการทดล งใช้โปรแกรม ระบบการพัฒนา

บทเรียน นไลน์ เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้นที่พัฒนา
เ ร็จแล้ และผ่านการประเมินจาก าจารย์แล้  น ามา
ทดล งใช้กับกลุ่มตั ย่าง 

. ขั้นการประเมินผลระบบ เป็นการร บร มข้ มูล
ทั้ง มดที่ได้จากการทดล ง เพื่ น ามา รุปผล 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มตั ย่าง ทีใช้ในการประเมินและทดล งครั้งนี้ ได้แก่ 
นัก ึก าคณะเทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัย รีปทุม 
ิทยาเขตชลบุรี จ าน น  คน  

5. ผลการพัฒนาระบบและอภิปรายผล
5.1 ผลการพัฒนาระบบ
ผลการพัฒนาระบบการพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง

ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้นขั้นต นการด าเนินงาน ดังนี้ 
 น้าจ ลัก 

รูปที่ 2. แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์
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 น้าจ แ ดง น้าจ การเข้า ู่ระบบ 

รูปที่ 3. แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

 น้าจ  า รับ มัคร มาชิกผู้เรียน 

รูปที่ 4. แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก

 น้าจ ท่ีแ ดงผลบทเรียนผ่าน  

รูปที่ 5. แสดงหน้าจอบทเรียนผ่าน Mobile

 น้าจ เนื้ าบทเรียนผ่านเครื่ งค มพิ เต ร์ 

รูปที่ 6. แสดงเนื้อหาบทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์

 น้าจ ท่ีแ ดงเนื้ าบทเรียนผา่น  

รูปที่ 7. แสดงเนื้อหาบทเรียนผ่าน Mobile

 น้าจ แบบทด บ 

รูปที่ 8. แสดงแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์
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 น้าจ ท่ีแ ดงผลแบบทด บผา่น  

รูปที่ 9. แสดงแบบทดสอบผ่าน Mobile

5.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 

ตารางที่ 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
ˉ .  

. ด้านการตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้ระบบ
(   ) .  .  
. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานข งระบบ

(  ) .  .  
. ด้านค ามง่ายต่ การใช้งานระบบ (

) .  .  
.ด้านการรกั าค ามปล ดภัยข งข้ มูลใน

ระบบ (  ) .  .  

ค่าเฉลี่ยร ม .  .  
       จากตารางพบ ่า ระบบการพัฒนาบทเรียน นไลน์ 
เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้น ามารถ รุปผลการประเมิน
ค ามพึงพ ใจได้ดังนี้  ด้านที่  การประเมินค ามพึงพ ใจ
ด้านการตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้ระบบ (  

 ) จากการประเมิน ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ท่ี .  ซึ่งผลในการประเมินระบบ
ในด้านนี้ถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี 
ด้านที่  การประเมินค ามพึงพ ใจด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ชันงานข งระบบ (  ) จากการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ .  ซึ่งผล
ในการประเมินระบบถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการท างาน
ยู่ในระดับดี ด้านท่ี  การประเมินค ามพึงพ ใจด้านค าม

ง่ายต่ การใช้งานระบบ (  ) จากการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ .  ซึ่งผล
ในการประเมินระบบถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการท างาน

ยู่ในระดับดี และด้านที่  การประเมินค ามพึงพ ใจด้าน
การรัก าค ามปล ดภัยข งข้ มูลในระบบ (  

) จากการประเมิน ค่าเฉลี่ย ยู่ที่ .  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ยู่ที่ .  ซึ่งผลในการประเมินระบบถื ได้ ่ามี
ประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี  
       และเมื่ พิจารณาในภาพร มทุกด้านมีค่าเฉลี่ยร ม 
.  และมีค่าค ามเบี่ยงเบนมาตรฐานร ม .  ซึ่งผลใน

การประเมินประ ิทธิภาพโดยร มในการใช้ระบบถื ได้ ่ามี
ประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี 

6. สรุปผลการด าเนินการ
  จากการพัฒนาบทเรียน นไลน์ เรื่ ง ระบบเครื ข่าย

เบื้ งต้น ภา าที่ใช้พัฒนาระบบ     
 และใช้  เป็นระบบจัดการฐานข้ มูล การ

เข้าถึงบทเรียน  า รับนัก ึก า ามารถเข้าถึงผ่านเครื ข่าย
ินเท ร์เน็ต ซึ่งร งรับการใช้งานผ่านเครื่ งค มพิ เต ร์ 
ุปกรณ์ มาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยการเข้าใช้งานไม่ยึดติดกับ

ขนาดข ง ุปกรณ์ ามารถใช้งานกับ ุปกรณ์ใดก็ได้ที่
ามารถใช้งาน ินเท ร์เน็ตได้ 

  ลัก ณะการท างานข งระบบ ามารถช่ ย นับ นุน
การเรียนการ นในการเรียนรู้เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้น 
โดยผู้ เ รี ยน ามารถเข้ า ไปทบท นบทเรี ยนและท า
แบบทด บก่ น เ รี ยนและ ลั ง เ รี ยน เพื่ ทด บ
ค าม ามารถในการเรียนรู้ได้ด้ ยตนเ ง ีกทั้งยังช่ ย
กระบ นการท างานข งผู้ นในเรื่ งการเพิ่ม รื ปรับแก้
เนื้ าบทเรียน ามารถเพิ่มบทเรียนในรูปแบบ ื่
มัลติมี เดีย รื  ีดี โ  ที่น่า นใจเข้าในระบบ เพื่ ใ ้
นัก ึก าเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ระบบที่พัฒนาขึ้นยังช่ ย
ใ ้ าจารย์ผู้ นเพิ่มเนื้ าบทเรียนในบท ื่น  เข้า ู่ระบบ
ได้ง่ายขึ้น  

  จากผลการประเมินค ามพึงพ ใจในการใช้ งาน
บทเรียน นไลน์ เรื่ ง ระบบเครื ข่ายเบื้ งต้น ข งกลุ่ม
ตั ย่างได้แก่ นัก ึก า จ าน น  คน ในภาพร มทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยร ม .  และมีค่าค ามเบี่ยงเบนมาตรฐานร ม 
.  ซึ่งผลในการประเมินประ ิทธิภาพโดยร มในการใช้

ระบบถื ได้ ่ามีประ ิทธิภาพในการท างาน ยู่ในระดับดี 

7. ข้อเสนอแนะ
. ค รมีการประเมินผลในเรื่ งข งการ ัดผลเกี่ย กับ

เนื้ าบทเรียน 
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. ค รเลื กท า ื่ มัลติมีเดียเพิ่มในบทเรียนใ ้มากขึ้น
เพื่ ่งเ ริมใ ้ผู้เรียนได้เข้าใจได้มากขึ้นน กเ นื จากการ
เรียนการ นภายใน ้ งเรียน 

8. กิตติกรรมประกาศ
 คณะผู้จัดท าข ข บคุณ บิดา มารดา นัก ึก า 

คณาจารย์ คณะเทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัย รีปทุม 
ิทยาเขตชลบุรี และบุคคลที่เกี่ย ข้ ง ร มทั้ง าจารย์ที่

ปรึก า าจารย์นงเยา ์ นจะโปะ และดร.เ ร ฐชัย 
ชัย นิท ท่ีได้ใ ้ค าแนะน าและค าปรึก าจนท าใ ้โครงงานนี้
 าเร็จลุล่ งไปด้ ยดี 

9. เอกสารอ้างอิง
  ผ .ดร.นิตยา ง ์ภินันท์ ัฒนา. ( ). ผลกระทบ 

ข งรูปแบบการเรียนในลัก ณะ นไลน์.  
( นไลน์). เข้าถึงได้จาก: :// .  
. / /    พฤ ภาคม . 

 เ า ลัก ณ์ จิตรัก ์. ( ). ผลของการใช้สื่อบน 

เครือข่ายท่ีพัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค 

ติวิสซึมใน วิชาสื่อการสอน ส าหรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  คณะ ึก า า ตร์ 
ม า ิทยาลัยข นแก่น  ิทยานิพนธ์ ึก า 
า ตรม าบัณฑิต าขา ิชาเทคโนโลยีการ ึก า 

ม า ิทยาลัยข นแก่น.  
  . ( ). Web Based Instruction 

Lessons. ( ).  : :// . 
. . / / / .   

  . 
   .   . ( ).Web-Based 

Education. ( ).  : 
:// . . /    

 . 
  กิดานันท์ มลิท ง. ( ). เทคโนโลยีการศึกษาและ 

 นวัตกรรม. (พิมพ์ครั้งท่ี ). กรุงเทพ: รุณการพิมพ์. 
 ใจทิพย ์ณ งขลา. ( ). การสอนผ่านเครือข่าย 

 เวิลด์ไวด์เว็บ. าร ารครุ า ตร. ( ): . 
 ิชุดา รัตนเพียร. ( ). การวิจัยเร่ืองการพัฒนา 
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร่ือง ชุดการ 
สอน. ิทยานิพนธ์ทันตแพทย า ตร์ม าบัณฑิต าขา 
การ ิจัยทางทันตแพทย า ตร์  คณะทันตแพทย ์

 า ตร์ ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์.  
 จีระ ิทธ์ิ ึ้งรัตน ง ์. ( ) คู่มือการพัฒนาเว็บ 

แอพพลิเคชั่นด้วย PHP AJAX JQuery 

 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ : โปร ิช่ัน. 
 จีรา ุธ ารินทร์. ( ). Basic + Advabced 

HTML5 CSS3+Javascript ฉบับสมบูรณ์. 

  กรุงเทพ : รีไ ่า. 
 บัญชา ปะ ีละเต ัง. ( ). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น 

ด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ Dreamweaver. 
 กรุงเทพ : ซีเ ็ดยูเคชั่น. 

 ท ีรัตน์  น ลช่ ย. การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA 

 Script. ืบค้น ันท่ี  กุมภาพันธ์  จาก: 
:// . . / / / 
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การพัฒนาบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง 
ร่วมกับการเสริมแรงจูงใจ  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Lesson Development on m-learning as Virtual Classroom  

with Reinforcement in Information Technology and Communication Subject 
for Bachelor Students of Nakornpathom Rajabhat University   

พิชญานันท์ ินทร์รัก ์ )  ภานุ ัตน์ รีไชยเลิ ) 
นัก ึก า าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี 

ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ) 
าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ) 

.  . .  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียน

บนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการ
เสริมแรงจูงใจ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียน
เสมือนจริงร่วมกับการเสริมแรงจูงใจ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบ
ห้องเรียนเสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 42 คน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนบนอุปกรณ์พกพาใน
รูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการเสริมแรงจูงใจ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
1) คะแนนก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาใน
รูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการเสริมแรงจูงใจ 
เท่ากับ (  = 8.33, S.D. = 2.80) และหลังการเรียนด้วย
บทเรียนบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง
ร่ ว ม กั บ ก า ร เส ริ ม แ ร ง จู ง ใจ  เท่ า กั บ  (  = 16.69,       

S.D. = 3.92) ซึ่งสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.5 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือน
จริงร่วมกับการเสริมแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
(  = 4.36, S.D. = 0.65) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าบทเรียน
บนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการ
เสริมแรงจูงใจที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้จริง 

ค าส าคัญ: บทเรียนบน ุปกรณ์พกพา  ้ งเรียนเ มื นจริง  
การเ ริมแรงจูงใจ 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) develop the lesson 
on m-learning as virtual classroom with 
reinforcement in information technology and 
communication subject, 2) compare the 
achievement on learning of  students between 
pretest and posttest, and 3) study the students 
satisfaction. The sample was 42 students in 
major computer in second semester in 2015. 
The Group random cluster sampling was 
employed in the study. The instruments used in 
this study were: lessons on m-learning as 
virtual classroom, Creating m-learning pages 
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subject Pre-test and Post-test examination, 
Creating web pages subject, Questionnaire the 
satisfaction. The statistics used for data 
analysis, mean, standard flat. And statistical 
t-test. The results were found. 1) that before 
the study, with lesson m-learning With an 
average of (  =8.33, S.D. =2.80) with lesson 
m-learning and after school. Students sample 
achievement. With an average of (  =16.69, 
S.D. =3.92), which was higher than the 
previous level of statistical significance .05 
Level, 2) assessment to measure student 
satisfaction with lesson m-learning The overall 
high level. (  = 4.36, S.D. =0.65).  There  for 
fore it can be concluded that the lesson on          
m-learning has more efficiency, it could 
implement in  the instruction. 

Keywords:Lesson on M-learning,Virtual 
classroom,  Reinforcement. 

1. บทน า
การจัดการ ึก าไทยได้มีการพัฒนาและมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ย่างร ดเร็  ท าใ ้มีการแข่งขันกันในเ ที
การ ึก าโลกจึง ่งผลใ ้ ลายประเท ต้ งเตรียมค าม
พร้ มต่ การก้า เข้า ู่ยุคแ ่งโลกาภิ ัตน์  ซึ่งในปัจจุบัน
ประเท ไทยได้คิดค้น รื น าน ัตกรรมทางการ ึก าที่
แปลกใ ม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ใ ้กับผู้เรียน เช่น การ ึก าทางไกล การเรียนรู้ผ่านระบบ

นไลน์ เป็นต้น จากตั ย่างจะเ ็นได้ ่าทางเลื กข งการ
จัดการ ึก าไทยในยุคโลกาภิ ัตน์เริ่มใ ้ค าม  าคัญกับการ
น าน ัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ ึก า 
ร มทั้งเปิดโ กา ใ ้ผู้เรียนมี ิ ระในการเรียนรู้ โดย ิถีทาง
ข งการจัดการเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้โดยใช้ค มพิ เต ร์
และระบบเครื ข่ายค มพิ เต ร์ผน กกับระบบการ ื่ าร
ทางไกล เรียก ่าเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครื ข่าย
ค ม พิ เต ร์ รื ิ น เท ร์ เน็ ต  (  )  
ร มทั้งผู้ เรียนจะเริ่มมี ิ รเ รีภาพมากขึ้นที่จะ ึก า า
ค ามรู้ด้ ยตนเ งโดยใช้เทคโนโลยีต่าง  เป็นตั กลางในการ
เรียนรู้ การ ึก าใน นาคตจะเป็นการเรียนรู้ที่มีลัก ณะยึด
ยุ่นมากขึ้น  

 การน าเทคโนโลยี าร นเท เข้ามามีบทบาท
 าคัญต่ การ ึก าไทยท าใ ้การจัดการการเรียนการ น

ในปัจจุบันไม่ได้จ ากัด ยู่แค่เพียงใน ้ งเรียนเท่านั้น ผู้เรียน
ามารถที่จะเรียนรู้ได้ร ดเร็  เข้าถึง งค์ค ามรู้ต่าง  ได้

ง่ายดาย ามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเ ลา และประ ยัดค่าใช่
จ่าย  น กจากนั้นยังได้รับ ิทธิพลจากการพัฒนาข งการ
ื่ ารแบบไร้ ายซึ่งเช่ื มต่ ผ่าน ุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที่

มีคุณภาพ ูง จึงมีการน า  มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการ น  โดยการเรียนรู้ในลัก ณะนี้จะ
เรี ยก ่ า   รื  เรี ยก ่ า    
เพราะท าใ ้ผู้เรียนมีค ามเป็น ่ นตั   ิ ระที่จะเลื กใน
การเรียนรู้ ่งเ ริมใ ้เกิดการเรียนรู้ได้จริง ซึ่งการจัดการ
เรียนการ นในลัก ณะนี้ ดคล้ งกับแน คิด ที่ ่าการ
จัดการเรียนการ นจ าล งแบบเ มื นจริงเป็นน ัตกรรม
ทางการ ึก าที่ทั่ โลกใ ้ค าม นใจ การเรียนการ นใน
ระบบนี้ า ัย ื่ ิเล็กทร นิก ์ โทรคมนาคมและเครื ข่าย
ค มพิ เต ร์เป็น ลักที่เรียก ่า    รื  

  นั บ ่ า เป็ น ก ารพั ฒ น าก ารบ ริ า ร
การ ึก าทางไกลในยุคการ ื่ ารไร้ าย  กล่า คื  ผู้เรียน
จะเรียนที่ ไ น เ ลาใดก็ ได้  ซึ่ งระบบการ ื่ ารโลก 
คาด มายค ามต้ งการการใช้งานโทร ัพท์มื ถื และ
ค มพิ เต ร์แบบพกพา ่ามี ัตราเพิ่มขึ้นเรื่ ย   ในด้าน
การ ึก าจะมีการถ่ายท ดค ามรู้จาก ีกซีกโลก นึ่งไปยัง
ีกซีกโลก นึ่ง ย่างง่ายดายในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริง

มากยิ่งขึ้น โดย า ัยเครื่ งมื ท่ีเรียก ่า   ดังนั้น
การพัฒ นา ้ งเรี ยน เ มื นจริ ง  จึ ง เป็ น
เครื่ งมื  าคัญในการเรียนรู้เพื่ ่งผลต่ การเรียนการ น
ตาม พ.ร.บ. พ. .   แต่ถึง ย่างไรก็ตามเพื่ การ
ได้มาซึ่งบทเรียนที่มีประ ิทธิภาพนั้น ผู้ ิจัยจึงมีแน คิดใน
การพัฒนาบทเรียนโดยใช้ ิธีการ ร้างในรูปแบบ  

 และที่  าคัญเพิ่มค าม ยากรู้ ยากเรียน ข ง
ผู้เรียน จะต้ งมีการเ ริมแรงจูงใจ ซึ่ง ดคล้ งกับแน คิด 
ที่ ่าจะน าบทเรียนไปใช้ปฏิบัติจริงนั้น  เพื่ แก้ปัญ าและ
ต บ น งต่ ค ามแตกต่างระ ่างบุคคล  เ ลา ถานที่ 
โดยเนื้ าถูก กแบบใ ้มีลัก ณะที่โต้ต บ  คื  การมี
ปฏิ ัมพันธ์ระ ่างผู้ ใช้กับบทเรียน และมีการใ ้ผล
ป้ นกลับโดยตรง คื มีการทด บและประเมินค ามรู้ค าม
เข้าใจข งผู้เรียนในเนื้ าที่ได้ก า นดไ ้ ซึ่งจะใช้คุณ มบัติ
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ข ง ื่ ผ ม ในการถ่ายท ดเนื้ าบทเรียนตามแน ทฤ ฎี
การเรียนรู้ข ง โรเบิร์ต กาเย่ บน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ
้ งเรียนเ มื นจริง  

ม า ิทยาลั ยราชภั ฏนครปฐมได้บรรจุ ิชา
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ ารล งใน ลัก ูตร
ก า นดใ ้เป็น ิชาทั่ ไป (  ) ซึ่งได้มีการ
บังคับใ ้นัก ึก าทุก าขาต้ งผ่านการเรียนในราย ิชานี้ 
เพื่ เป็นการรับร ง ่านัก ึก าภายในม า ิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีค ามรู้และมีค ามเข้าใจเกี่ย กับเทคโนโลยี

าร นเท  แต่ถ้า ากนัก ึก าม า ิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมคนใดมีผลการเรียนต่ าก ่า  ลงไป นัก ึก า
จะต้ งเข้ารับการทด บมาตรฐานเทคโนโลยี าร นเท
รื มาตรฐาน .  กับทางม า ิทยาลัย ีกครั้งจึงจะ ามารถ
 าเร็จการ ึก าได้ รื ากนัก ึก าคนใดไม่เข้ารับการ

ทด บมาตรฐานเทคโนโลยี าร นเท จะไม่ ามารถ  าเร็จ
การ ึก าได้ ซึ่งในปัจจุบันพบ ่ามีนัก ึก าบาง ่ นที่ได้
ลงทะเบียนเรียนในราย ิชานี้มีผลการเรียนต่ าก ่า  เป็น
จ าน นมาก าจจะ ืบเนื่ งมาจากการเรียนใน ้ งเรียนนั้น 
ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ ามารถเรียนรู้ได้ทันเท่ากับผู้เรียนคน ื่นใน
้ งได้  รื าจจะไม่ ามารถเข้าใจแล้ ไม่กล้าซักถาม
าจารย์ประจ า ิชา จึง ่งผลใ ้ผลการเรียนค่ นข้างต่ า 

จากเ ตุผลที่กล่า มาข้างต้นทั้ง มด ท าใ ้ผู้ ิจัย
นใจที่จะ ึก าในเรื่ งการ นโดยใช้ บทเรียนบน ุปกรณ์

พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริม
แรงจูงใจ  ราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ซึ่ง
จะน ามาใช้กับนัก ึก าระดับปริญญาตรี ม า ิทยาลัย    
ราชภัฏนครปฐมจะท าใ ้ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ูงขึ้น
ก ่าเดิม ซึ่งการ ึก า ิจัยครั้งนี้จะเป็นแน ทางในการ
ปรับปรุงกระบ นการเรียนการ นใ ้มีประ ิทธิภาพที่
ูงขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค์
.  เพื่ พัฒนาบทเรียนบน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ

้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจ ราย ิชา
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร  า รับนัก ึก าระดับ
ปริญญาตรี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

.  เพื่ เปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งผู้เรียน
ก่ นเรียนและ ลังเรียนด้ ยบทเรียนบน ุปกรณ์พกพาใน

รูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจ  
ราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร  า รับ
นัก ึก าระดับปริญญาตรี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

.  เพื่ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนที่มีต่ บทเรียน
บน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการ
เ ริมแรงจูงใจ ราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร  
 า รับนัก ึก าระดับปริญญาตรี ม า ิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 . .  ประชากร คื  
 นัก ึก า าขาค มพิ เต ร์ม า ิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม ช้ันปีท่ี  ง มู่เรียน จ าน น  คน 
 . .  กลุ่มตั ย่าง คื  
 นัก ึก า าขาค มพิ เต ร์ ม า ิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม ช้ันปีที่  จ าน น  คน โดยใช้ ิธีการ ุ่มแบบ
กลุ่ม  

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
  การ ิจัยเรื่ ง การพัฒนาบทเรียนบน ุปกรณ์พกพา

ในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจ  
ราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร  า รับ
นัก ึก าระดับปริญญาตรี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผู้ ิจัยได้ด าเนินการ ิจัยตามแน    ดังต่ ไปนี้ 

. .  ขั้น ิเคราะ ์ 
     ึก า ลัก ูตรและค า ธิบายราย ิชาเทคโนโลยี

าร นเท และการ ื่ าร เพื่ น ามาจ าแนกและ ิเคราะ ์
เนื้ าเข้ากับจุดประ งค์ในราย ิชา พร้ มทั้งน าเนื้ าที่ได้
ผ่านการ ิเคราะ ์แล้ ไปใ ้ผู้ เช่ีย ชาญจ าน น  ท่าน 
ตร จ บและประเมิน จากน้ันน ากลับมาแก้ไขเนื้ าตามที่
ผู้เช่ีย ชาญทั้ง  ท่านแนะน า และเมื่ ผ่านการประเมิน
ผู้ ิจัยได้ ึก ารูปแบบการเรียนการ นแบบ ้ งเรียน
เ มื นจริงและการเ ริมแรงจูงใจ เพื่ น ามาประยุกต์ใช้ใน
การ กแบบบทเรียน และ ึก า ลักการ ิธี ร้างบทเรียน
บน ุปกรณ์พกพาจากเ ก ารต่าง  และงาน ิจัยท่ีเกี่ย ข้ ง  

 . .  ขั้นการ กแบบ 
      กแบบบทเรียนบน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ

้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจ มีขั้นต นใน
การ กแบบดังนี ้

 . . .  การ กแบบโดยก า นดเ ็บไซด์ใ ้
เป็น  ระบบคื  ระบบครูผู้ น กับระบบผู้เรียน ซึ่งระบบ
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ครูผู้ นจะเป็นระบบการจัดการผู้เรียนคื  รายช่ื ผู้เรียน
การลบ เพิ่ม แก้ไขข้ มูลผู้เรียน คะแนน บก่ นเรียน ลัง
เรียน และใน ่ นข งระบบผู้เรียนจะประก บไปด้ ยคู่มื
การใช้งาน บทเรียน แบบทด บก่ นเรียน  ลังเรียน 
กระดาน นทนา ข้ มูลผู้ น เกม ์ 

. . .  น าข้ มูลและเนื้ าที่ได้ก า นดไ ้
ข้างต้นมา กแบบ น้าต่าง  ผ่านการเขียน  
โดย กแบบรูปภาพ  เ ียง ี ตั ัก ร ข้ มูลต่าง  
ใ ้เ มาะ ม และใน ่ นข งการเ ริมแรงจูงใจในบทเรียน
นั้น ผู้ ิจัยใช้ ิธีการยึด ลักกระบ นการเรียนการ นข ง 
กาเย่ มาใช้ในการ กแบบบทเรียนใ ้มีลัก ณะที่โต้ต บ  
คื  การมีปฏิ ัมพันธ์ระ ่างผู้ใช้กับบทเรียน 

. . .  ผู้ ิ จั ย น า   ไป ใ ้
ผู้เชี่ย ชาญทั้ง  ท่านตร จ บ และน าผลที่ได้กลับมาแก้ไข
ตามค าแนะน า โดยผู้เช่ีย ชาญใ ้ตัดเนื้ าที่ไม่จ าเป็น ก 
และใ ้ เพิ่ มรูปภาพที่ เกี่ย ข้ ง จากนั้นน ากลับ ไปใ ้
ผู้เชี่ย ชาญตร จ บ ีกครั้ง จนผ่านการประเมิน 

 . .  ขั้นการพัฒนา 
     . . .  พัฒนาบทเรียนบน ุปกรณ์พกพาใน

รูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริง โดยใช้ ิธีการถ่ายภาพ ิดีโ การ
นในเรื่ งต่าง  ข้ึนมาใ ้เ มื น ่านักเรียนมานั่งเรียน ยู่

จริง ร มถึงพัฒนาบทเรียนใ ้ ดคล้ งกับการเ ริม
แรงจูงใจใช้ ิธีการยึด ลักกระบ นการเรียนการ นข ง  
กาเย่  โดยพัฒนาในรูปแบบข งบทเรียนบนเครื ข่าย
ินเท ร์เน็ตที่ ามารถแ ดงบน ุปกรณ์พกพาโดยใช้

เทคโนโลยี   ในการพัฒนาบทเรียน 
     . . .  พัฒนาแบบประเมินบทเรียนบน

ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการ
เ ริมแรงจูงใจ  ด้านเนื้ าและด้านเทคนิคการผลิต ื่    

    . . .  พัฒนาแบบทด บก่ นเรียน ลัง
เรียน 

     . . . .  ผู้ ิจัยได้ ร้างแบบทด บ
ไ ้จ าน นทั้ง มด  ข้ ลังจากนั้นน าแบบทด บที่ ร้าง
ขึ้นไปประเมิน าค่าค ามเที่ยงตรง ( ) โดยผู้เชี่ย ชาญทั้ง 
 ท่ าน ผลการประเมินพบ ่าแบบทด บที่ผู้ ิจัยได้

พัฒนาขึ้น  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ าน น  ข้  ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจ าน น  ข้  โดยมีค่า  เท่ากับ .  
และน าแบบทด บไป าค่าค ามยากง่ายและ  านาจ
จ าแนกต่ ไป 

     . . . .  ผู้ ิ จั ย น าแบ บ ทด บ
จ าน น  ข้  ไปท าการ าค ามยากง่ายและ  านาจ
จ าแนกกับนัก ึก าช้ันปีที่  าขาค มพิ เต ร์ซึ่งเคยผ่าน
การเรียนในราย ิชาเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ ารมา
ก่ นแล้  จ าน น   คน พบ ่ามีข้ บไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก า นดไ ้จ าน น  ข้  ดังนั้น ผู้ ิจัยจะเ ลื ข้ บจ าน น 

 ข้  เพื่ น าไป าค่าค ามเชื่ มั่นในล าดับต่ ไป 
     . . . .  ผู้ ิจัยเลื กข้ บจ าน น 

 ข้  จาก  ข้  เพื่ น ามา าค่าค ามเช่ื มั่นข งข้ บ
ทั้งชุดพบ ่าแบบทด บมีค่าค ามเช่ื มั่น ยู่ที่ .  ซึ่ง ยู่
ในเกณฑ์ที่เ มาะ ม แ ดง ่าแบบทด บชุดนี้ ามารถ
น าไปใช้ในการ ิจัยได้ 

     . . .  ผู้ ิจัยน าบทเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นไปใ ้
ผู้ เช่ีย ชาญทั้ ง  ท่ านประเมินและตร จ บ พบ ่า
ผู้เช่ีย ชาญใ ้ค าแนะน ากลับมาแก้ไขใน ่ นข งตั ัก ร ี 
และการยึด ยุ่นข งรูปภาพ เมื่ ผู้ ิจัยแก้ไขเ ร็จ น ากลับไป
ใ ้ผู้เช่ีย ชาญตร จ บ ีกครั้งจนผ่านการประเมิน 

 . .  การน าไปใช้ 
      น าบทเรียนบน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียน

เ มื นจริงร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจที่พัฒนาขึ้น ไปทดล ง
กับกลุ่มตั ย่างโดยมีกระบ นการเรียนรู้ดังนี้ 

    . . .  ผู้ ิจัยใ ้ผู้เรียนท าแบบทด บก่ น
เรียน  

     . . .  ใ ้ผู้ เรียน ึก าเนื้ า าระจาก
บทเรียน ซึ่งใน น้าบทเรียนจะประก บไปด้ ยเนื้ าใน
เรื่ งนั้น   และ ิดีโ การ นเ มื นกับ ่าเรียนใน ้ งเรียน
จริง ากมีข้ ง ัยผู้เรียน ามารถ บถามผู้ น รื
แลกเปลี่ยนค ามรู้ระ ่างผู้เรียนกับผู้เรียนได้ผ่านกระดาน
นทนา 

     . . .  เมื่ ผู้เรียน ึก าเนื้ าครบถ้ นแล้
รื ต้ งการทบท นค ามรู้ก็คลิกเข้าไปเล่นเกม ์  ได้ 

     . . .  เมื่ ผู้เรียนเข้าเรียนครบทั้ง  น่ ย
การเรียนรู้แล้  ผู้ ิจัยจะใ ้ผู้เรียนท าแบบทด บ ลังเรียน
เพื่ ัดผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ่าผู้เรียนมีผล ัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ ูงขึ้น รื ไม่ ลังจากผู้เรียนท าแบบทด บ ลัง
เรียนเ ร็จ ิ้นแล้  ใ ้ผู้เรียนท าแบบประเมินค ามพึงพ ใจ 

     . . .   ลังจากนั้นท าการร บร มข้ มูล
ทั้ง มด ีกครั้ง เพ่ื น ามา ิเคราะ ์และ รุปผล ิจัยต่ ไป  
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 . .  การประเมินผล 
      ิเคราะ ์ข้ มูลที่ได้จากการทดล ง าค่าทาง ถิติ

ซึ่ง ิถิติที่ใช้ประก บด้ ย ค่าเฉลี่ย ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าดัชนีค าม ดคล้ งระ ่างข้ บกับจุดประ งค์ จาก
การประเมินข งผู้เช่ีย ชาญ โดยใช้ ูตร   การ าค่า
ทด บ ถิติที ลังจากนั้น รุปผลการทดล ง และเขียน
รายงานผลการ ิจัย 

4. ผลการวิจัย
จากการ ิจัยครั้งนี้ ผู้ ิจัยได้น าเ น ผลการ ิจัยดังนี้
.  ผลการพัฒนาบทเรียนบน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ

้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจ ราย ิชา
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร  า รับนัก ึก าระดับ
ปริญญาตรี ม า ิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ประก บด้ ย
บทเรียนบน ุปกรณ์พกพาดังภาพตั ย่าง ต่ ไปนี ้

(ก)  (ข)   (ค) 

รูปภาพที่ 1 (ก) น้าเข้า ู่ระบบ  (ข) น้าเมนู ลักข ง
ผู้เรียน  (ค) น้ากระดาน นทนา 

 จากรูปภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างการเข้าใช้งานบทเรียนบน
อุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการเสริม
แรงจูงใจ ซึ่งผู้เรียนจะมีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแนะน าการใช้งาน
บทเรียน การท าแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน  การเข้าเรียนเนื้อหา
ในบทเรียน การเข้าสู่กระดานสนทนาระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือ
ผู้เรียนกับผู้สอน การดูประวัติของผู้สอน เป็นต้น” 

(ก)                 (ข)                   (ค) 

รูปภาพที่ 2 (ก) น้าเข้า ู่ระบบ  (ข) น้าเมนู ลักข ง
ผู้ น  (ค) น้าเพิ่มข้ มูลนักเรียน 

“จากรูปภาพที่ 2 เป็นตัวอย่างการเข้าใช้งานบทเรียนบน
อุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการเสริม
แรงจูงใจส าหรับครูผู้สอน ซึ่งผู้สอนจะมีสิทธิ์ ในการดูแล แก้ไข 
ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด และครูผู้สอนจะสามารถดูหรือตรวจสอบ
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนของผู้เรียนได้แต่เพียงผู้
เดียว” 

  . .  จากบทเรียนบน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ
้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจที่ได้พัฒนาขึ้น

ผู้ทรงคุณ ุฒิได้ประเมินคุณภาพข งบทเรียนด้านเนื้ า 
และด้านเทคนิคการผลิต ื่  ดังแ ดงในตารางดังนี ้

ตารางที่  1 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบน
ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการ

เ ริมแรงจูงใจ ด้านเนื้ าโดยผู้เชี่ย ชาญ 

ด้านเนื้ า X  . . ค ามเ มาะ ม 
เฉลี่ยร ม .  .  มากที่ ุด 

“ตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านที่มี
ต่อความเหมาะสมของบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบ
ห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการเสริมแรงจูงใจ ด้านเนื้อหา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.85, S.D. =0.16 )” 

ตารางที่  2 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบน
ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการ

เ ริมแรงจูงใจโดยผู้เชี่ย ชาญ 

ผู้เชี่ย ชาญ X  . . ค ามเ มาะ ม 
ด้านตั ัก ร  .  .  มากที่ ุด 
ด้านภาพน่ิง  .   มากที่ ุด 
ด้าน ิดีโ  .   มากที่ ุด 
ด้านปฏิ ัมพันธ์ .  .  มากที่ ุด 

เฉลี่ยร ม .  .  มากที่ ุด 

“จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 
ท่าน ที่มีต่อด้านเทคนิคการพัฒนาบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาใน
รูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการเสริมแรงจูงใจ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.59, S.D. =0.43)” 

.  ผลการเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
บทเรียนบน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริง
ร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจ ก่ นเรียนและ ลังเรียน ได้ผลดัง
แ ดงในตารางที่  
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ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบผล มัฤทธ์ิทางการเรยีน
ก่ นเรียนและ ลังเรียนด้ ยบทเรียนบทเรียนบน ุปกรณ์
พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริม
แรงจูงใจ มีผลดังต่ ไปนี้ 

การทด บ  X . .  
คะแนนก่ น

เรียน 
 .  .  

.  คะแนน ลัง
เรียน 

 .  .  

ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ .

“จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าการเรียนด้วยบทเรียนบน
อุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงร่วมกับการเสริม
แรงจูงใจ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05” 

ตารางที่ 4 : ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนที่มี
ต่ บทเรียนบน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริง
ร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจ มีค ามพึงพ ใจดังต่ ไปนี้ 

รายการ X S.D. ผลค าม
พึงพ ใจ 

. ก า ร น า เ น เนื้ า
บทเรียน .  .  มาก 

. การ กแบบบทเรียน .  .  มาก
. ประโยชน์ที่ ได้จากการ

เรียน .  .  มาก 

เฉลี่ยร ม .  .  มาก 

“จากตารางที่ 4 พบว่าผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อบทเรียนบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง
ร่วมกับการเสริมแรงจูงใจ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก”   

5. สรุปและอภิปรายผล
จากผลข งบทเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นพบ ่า
.  การพัฒนาและการ าประ ิทธิภาพข งบทเรียนบน

ุปกรณ์ พกพาในรูปแบบ ้ งเรียน เ มื นจริ ง  ตาม
ค าแนะน าข งผู้เช่ีย ชาญ มีค ามเ ็น ่าด้านเนื้ า ยู่ใน
ระดับดีมาก และเทคนิคการพัฒนาบทเรียนบน ุปกรณ์

พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงที่พัฒนาขึ้นโดยร ม ยู่
ในระดับดีมาก 
   .  ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการเ ริม
แรงจูงใจ มีคะแนนก่ นเรียนด้ ยบทเรียนบน ุปกรณ์   
พ ก พ า ใน รู ป แ บ บ ้ ง เรี ย น เ มื น จ ริ ง มี เท่ า กั บ 
( X   .  . . . ) และ ลังการเรียนด้ ยบทเรียน
บน ุปกรณ์ พกพาในรูปแบบ ้ งเรียน เ มื นจริ งมี
ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ ( X  .   . . . ) 
ซึ่ง ูงก ่าคะแนนก่ นเรียน ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ ท่ีระดับ 
.  เนื่ งมาจากผู้ ิจัยได้ กแบบบทเรียนบน ุปกรณ์พกพา
ในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริงร่ มกับการเ ริมแรงจูงใจ  
ตาม ลักการ กแบบข ง   จึงท าใ ้ ได้
บทเรียนที่มีคุณภาพ  ซึ่ง ่งผลใ ้ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข งผู้เรียน ูงขึ้น  ซึ่ง ดคล้ งกับ ิจัยข ง  ที่ได้กล่า ่า 
การใช้รูปแบบการ ร้างแบบ     ท าใ ้ ได้
บท เรี ยนค มพิ เต ร์ ช่ ย นบนระบบ เครื ข่ าย
ินเท ร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประ ิทธิภาพ ามารถน าไปใช้ใน

การเรียนการ นได้จริง 
.  ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งนักเรียนที่มีต่

บทเรียนบน ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริง 
พบ ่าผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจทั้ง  ด้าน โดยเฉลี่ยแล้ ยู่ใน
ระดับ มาก ซึ่ง ดคล้ งกับงาน ิจัยข ง  กล่า ่า ผล
การประเมินค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนที่มี ้ งเรียนเ มื นที่
ผู้ ิจัยได้พัฒนาขึ้นมีผลการประเมิน ยู่ในระดับมาก เป็น
เพราะนักเรียนมีค ามพึงพ ใจต่ ้ งเรียนเ มื น การ
จัดการเรียนการ นท าใ ้นักเรียนมีค าม ุข โดยเฉพาะ
โปรแกรม นทนา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักเรียนในช่ ง ัยนี้มี
ค ามนิยมและใช้กันมาก และเ ลามีการเรียกใช้งานท าใ ้
ผู้เรียนรู้ ึก ่าเ มื นได้ ยู่ใน ้ งเรียนจริงด้ ยกัน 

6. ข้อเสนอแนะ
6.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป
    . .  การ ร้าง ้ งเรียนเ มื นจริง เพื่ ใ ้

เ มาะ มกับ ุปกรณ์พกพาและกระบ นการเ ริมแรงจูงใจ
นั้น ผู้ ิจัยค รจะ ึก าเทคนิคและ ิธีการน าเ าเทคโนโลยี
ใ ม่  มาช่ ยในการเ ริม ร้างกิจกรรมการเรียนการ น

รื พัฒนาตั โปรแกรมใ ้มีค ามน่า นใจมากก ่านี้ 
้ งเรียนเ มื นจริงเป็นเครื่ งมื ย่าง นึ่งที่จะ ามารถเข้า

ไปช่ ยใ ้การเรียนการ นมีประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
จึงค รพัฒนาใน ่ นข ง ักยภาพข งเครื่ งมื ย่างเต็มที่ 
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    . .   ื่ ที่น ามาใช้ในการเรียนในลัก ณะนี้ ค ร
จะใ ้ผู้ เรียน รื ผู้ ใช้ เกิดค ามเป็น ิ ระใ ้มากที่ ุ ด 
ามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเ ลา ร มไปถึง ื่ นั้นค รเ ื้

ต่ การค้นค ้าในเชิงลึก และ ามารถเช่ื มโยงกับแ ล่ง
ค ามรู้ต่าง ได้ ย่างทันทีและเป็น ิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

 . .  กิจกรรมการเรียน ค รจัดใ ้เกิดกิจกรรมใน
ลัก ณะข งการเรียนแบบร่ มมื  เพราะการเรียนด้ ย ื่ ใน
ลัก ณะนี้ ย่างเดีย นั้นผู้เรียนจะรู้ ึกเบื่ และขาดค าม
นใจ เพราะไม่ได้พบปะ รื เ ็น น้ากับใครเลย จะมีก็

เพียงแต่พูดคุยผ่านกระดาน นทนาเท่านั้น ครูและ มาชิก
ทุกคนค รจะมีบทบาท น้าที่และเปิดโ กา ใ ้ทุกคนได้มี
่ นร่ มในกิจกรรม ย่างเต็มที่ 

 . .  การ ื่ าร รื การเข้ามาเรียนในบทเรียน
นั้น ค รเน้นการ ื่ ารด้ ยเ ียง รื การใช้กล้ ง ีดีทั น์
ผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต ( ) 

6.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
   . .  ค รมีการ ร้างและพัฒนาบทเรียนบน

ุปกรณ์พกพาในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริง โดยน าเ า
รูปแบบการ ร้างภาพ  มิติ รื มีการน าเ าเทคโนโลยี  
เข้ามาใช้  จะท าใ ้เกิดค ามรู้ รื แน คิดที่เ มื นจริงมาก
ขึ้น 

   . .  ้ งเรียนเ มื นนั้นยังขาดในด้าน ารมณ์
และค ามรู้ ึก ซึ่ง าจจะเกิดจากการมีปฏิ ัมพันธ์แบบพบ

น้ากันจริง  ดังนั้นค รมีเครื่ งมื และ ุปกรณ์เทคโนโลยี
ใ ม่   าทิเช่น  เข้ามาใช้ร่ มกับการเรียนการ

นในรูปแบบ ้ งเรียนเ มื นจริง เป็นต้น 

7. เอกสารอ้างอิง
 ุพิชญา โคท .ี ( ). M-Learning นวัตกรรมใหม่ 
  ในวงการศึกษาไทย. าร ารครุ า ตร์ ม า ิทยาลัย 

      ราชภัฎ ุตรดิตถ์ ปีท่ี  น้า . 
 ริพล ธรรมนารัก  และปรัชญานันท์ นิล ุข. . 
 M-learning  เคร่ืองมือส าหรับห้องเรียนเสมือนจริง 
 แห่งอนาคต. าร ารเทคโนโลยแีละ ื่ ารการ ึก า ปี 

      ที่   น้า . 
 รุ่งโรจน์ แก้ ุไร. ( ). หลักการออกแบบบทเรียน   
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของ กาเย.่ ืบค้น 
 เมื่   กุมภาพันธ์ :// . . . . / 
 / / . . 

 มนึก ภัททิยธนี. ( ). การ ัดผลการ ึก า. กา ินธุ์. 
      ประ านการพิมพ์. 

 จตุพร ตันติรัง ี และ ผุ ดี บุญร ด. ( ). การพัฒนา 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย 
 อินเทอร์เน็ตโดยใช้การสอนแบบ ADDIE Model วิชา 

      การใช้โปรแกรมกราฟิก.  . 
 ุมามาลย์ ราญไพร. ( ). การพัฒนาการเรียนการ 
 สอนด้วยห้องเรียนเสมือนวิชาการเขียนโปรแกรม 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4.  
 ม า ิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อน เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Adobe Flash CS5  
ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเปนฐาน 

The Development of Computer-Assisted Instruction in Topic Program Adobe 
Flash CS5 with Project-based Learning Technique.  

รตันชัย แม้นพร ม( ) ธานิล  ม่ งพูล( ) 
( ) าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

( ) าขา ิชาเทคโนโลยีค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
( ) .  ( ) .  

บทคัดย่อ 
การ ิจัยครั้งนี้ มี ัตถุประ งค์เพ่ือ 1) พัฒนาและ า

ประ ิทธิภาพของบทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อน เร่ือง การ
ใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Adobe Flash CS5 ร่ มกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบโครงงานเปนฐาน ตามเกณฑ์ 80/80 2) 

เปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและ ลังเรียนด้ ย
บทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อน 3) เพ่ือ ึก าค ามพึงพอใจ
ของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อน กลุ่ม
ตั อย่างท่ีใช้ในการ ิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีท่ี 4 

โรงเรียนกําแพงแ น ิทยา อําเภอกําแพงแ น จัง ัด
นครปฐม ภาคเรียนท่ี 2/2558 ได้มาโดยใช้ ิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จําน น 40 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการ ิจัย คือ บทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อน เรื่อง การ
ใช้เคร่ืองมือโปรแกรม Adobe Flash CS5 ร่ มกับเทคนิค
การเรียนรู้แบบโครงงานเปนฐาน แบบทด อบ ัดผล ัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบ อบถามค ามพึงพอใจ ถิติท่ีใช้ คือ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ทด อบค่าที (t–test)  

ผลการ ิจัยพบ ่า 1) บทเรียนคอมพิ เตอร์ช่ ย อน 

เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Adobe Flash CS5 ร่ มกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเปนฐานมีประ ิทธิภาพ 

85.60/82.85 ูงก ่าเกณฑ์ที่กํา นด 80/80 2) ผล ัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้ ยบทเรียน ลังเรียนมี
คะแนน ูงก ่าก่อนเรียนอย่างมีนัย ําคัญทาง ถิติท่ีระดับ 

.05 3) ค ามพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

คํา ําคัญ: บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น  การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน 

ABSTRACT 
This research has 3 objectives. 1) To develop 

and study the effectiveness of Computer-Assisted 

Instruction (CAI) in topic program Adobe Flash CS5 

with Project-based Learning Technique and 

according to prescribed criterion 80/80 level. 2) To 

compare the CAI with Project-based Learning 

Technique achievement between before and 

after studying. 3) To learn the student’s 

satisfaction through CAI with Project-based 

Learning Technique. The sample group is from 

secondary student grade 10, totally 40 students, 

at Kamphaengsaen wittaya School, Kamphaeng 

Saen district, Nakhon Pathom province, which is in 

the second semester of academic year of 2015. 

They were selected through purposive sampling 

technique as the subjects of the study. The 

instruments of this research are CAI with Project-

based Learning Technique, achievement test, and 

student’s satisfaction evaluation questionnaire. 

The statistics are mean, standard divination, and 

t-test.  

The results reveal 1) The CAI with Project-

based Learning Technique variable were 

85.60/82.85, which was slightly higher than the 

standard 80/80 at .05 of statistical significance. 2) 

The learning achievement of CAI with Project-
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based Learning Technique shows that after the 

treatment the score is higher than when the 

course start at .05 of statistical significance. 3) The 

students’ satisfaction in CAI with Project-based 

Learning Technique is 4.40 that indicate at a high 

level. 

Keywords :     
   

1. บทนํา
การจัดการ ึก าตามพระราชบัญญัติการ ึก าแ ่งชาติ

พ. .  ได้กํา นดแน ทางในการจัดการ ึก าข งชาติ 
ในมาตรา  คื  ใ ้ยึด ลัก ่าผู้เรียนทุกคนมีค าม ามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเ งได้ ถื ่าผู้เรียนมีค าม ําคัญในการ
เรียนรู้ กระบ นการจัดการ ึก าจะต้ ง ่งเ ริมใ ้ผู้เรียน
ามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม ักยภาพ และใน

มาตรา  การจัดกระบ นการเรียนรู้ ใ ้ ถาน ึก าและ
น่ ยงานท่ีเก่ีย ข้ งดําเนินการ จัดเนื้ า าระและ

กิจกรรมใ ้ ดคล้ งกับค าม นใจและค ามถนัดข ง
ผู้เรียน โดยคํานึงถึงค ามแตกต่างระ ่างบุคคล ฝึกทัก ะ 
กระบ นการคิด การจัดการ การเผชิญ ถานการณ์ และการ
ประยุกต์ค ามรู้มา ใช้เพ่ื ป้ งกันและแก้ไขปัญ า จัด
กิจกรรมใ ้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประ บการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติใ ้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการ ่านและเกิดการใฝ่รู้
ย่างต่ เนื่ ง ร มท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ

คุณลัก ณะ ันพึงประ งค์ไ ้ในทุก ิชา ถาน ึก าจําเป็น
จะต้ งพัฒนา ักยภาพข งผู้เรียนใ ้เข้ากับการจัดการ ึก า
ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าข้ันพ้ืนฐาน พุทธ ักราช 

 ได้กล่า ถึง ื่ การเรียนรู้ ่าเป็นเครื่ งมื ่งเ ริม 
นับ นุน การจัดกระบ นการเรียนรู้ใ ้ผู้เรียน ามารถเข้าถึง
งค์ค ามรู้ เป็น ื่ การเรียนรู้มีทําใ ้ผู้เรียนได้มีการพัฒนา

กระบ นการและคุณลัก ณะตามมาตรฐานข ง ลัก ูตรได้
ย่างมีประ ิทธิภาพ ื่ การ นจึงมีบทบาทในการ ื่ าร

ระ ่างผู้ นกับผู้ เรียนช่ ยใ ้ผู้ เรียนมีผล ําฤทธิ์ทาง
การ ึก ามากย่ิงข้ึน การจัดกิจกรรมการเรียนการ นใน
ลัก ณะดังกล่า  จะใ ้เกิดประ ิทธิภาพได้จําเป็นต้ งนํา
เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร (   

 : ) และเทคโนโลยี

ทางการ ึก ามาประยุกต์ใช้ เ พ่ื นับ นุนในการจัด
การ ึก า 

เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร รื ไ ซีที ( ) 
ประก บด้ ยเทคโนโลยีค มพิ เต ร์และเทคโนโลยีการ
ื่ าร ามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
นได้ ลาก ลายรูปแบบ เช่น การใช้ค มพิ เต ร์ช่ ย
น (   : ) การเรียน

การ นผ่านเ ็บ (   : ) การ
เรียนรู้ผ่าน ื่ ิเล็กทร นิก ์และ ินเท ร์เน็ต ( ) ท่ี
เรียก ่า  (  : ) 
การเรียนการ นผ่าน ุปกรณ์เคลื่ นท่ี (  : 

) บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นก็เป็น ีก
ทางเลื ก นึ่งท่ีมีการนําเ าเทคโนโลยีเข้ามาช่ ยจัด งค์
ค ามรู้ใ ้กับผู้เรียน ค มพิ เต ร์ช่ ย นเป็น ื่ การ นท่ี
ามารถทําใ ้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีค ามยืด ยุ่นกับ

ผู้เรียน ผู้เรียนมีโ กา ได้เลื กเรียนใน ิ่งท่ี ดคล้ งกับ
ค าม นใจ ามารถคิด ิเคราะ ์และแก้ไขปัญ าได้ด้ ย
ตนเ ง เป็นเคร่ื งมื ท่ีช่ ยใ ้การเรียนการ นเป็นไป ย่าง
มีประ ิทธิภาพ โดยมีครูเป็นผู้ขับเคล่ื นผ่านกระบ นการ
เรียนการ น ซ่ึงเป็นจุด มาย นึ่งข งการจัดการเรียนการ

นโดยยึดผู้เรียนเป็น ําคัญ เป็นรูปแบบ นึ่งข งการ
จัดการเรียนการ นทางไกล นับ นุนการเรียนรู้ตล ดชี ิต
นับ นุนการจัดการเรียนการ นท่ียึดผู้เรียนเป็น ูนย์กลาง

ได้เป็น ย่างดี 
 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ุชาติ ( ) ได้กล่า
ขั้นต นการทําโครงงาน ่าเป็นกิจกรรมท่ีต้ งทํา ย่าง
ต่ เนื่ ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเ ร็จ ิ้นโครงงาน ผู้เรียนจะต้ ง
ดําเนินการเ ง โดยมีผู้ นทํา น้าท่ีค ยใ ้คําปรึก า 
คําแนะนํา เ น แนะ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ประก บด้ ย  ขั้นต น ดังนี้ . การคิดและเลื ก ั ข้  
โดยผู้เรียนจะต้ งต้ังคําถามตนเ ง ่าจะ ึก า ะไร ทําไม
ต้ ง ึก า ซ่ึงเป็นท่ีมาข ง ั ข้ โครงงาน . การ ึก า
เ ก ารท่ีเกี่ย ข้ ง ร มถึงการข คําปรึก าจากผู้ทรงคุณ ุฒิ 
. การเขียนเค้าโครงข งโครงงาน เป็นการ ร้างแผน

ค ามคิดมาจัดทํารายละเ ียด เพ่ื แ ดงแน คิด แผน และ
ขั้นต นการทําโครงงาน . การปฏิบัติโครงงาน ผู้เรียน
จะต้ งปฏิบัติตามแผนงานท่ีกํา นดไ ้ . การเขียนรายงาน 
เป็นการ รุปรายงานผลการดําเนินโครงการ ผลท่ีได้รับ 
ข้ เ น แนะต่าง  เกี่ย กับโครงงาน . การแ ดงผลงาน 
เป็นการนําเ น ผลการดําเนินโครงงานใ ้ผู้ ื่นได้รับทราบ 
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ซ่ึง าจจะเป็นเ ก ารรายงาน ชิ้นงาน แบบจําล ง ขึ้น ยู่กับ
ประเภทข งโครงงาน  
 โรงเรียนกําแพงแ น ิทยา .กําแพงแ น จ.นครปฐม 
เป็นโรงเรียนประจํา ําเภ กําแพงแ น จ.นครปฐม เปิด น
ในราย ิ ช าค มพิ เต ร์  ตาม ลั ก ู ต รแกนกลาง
ถาน ึก าขั้นพ้ืนฐานพุทธ ักราช  โดยเฉพาะใน

ระดับชั้นมัธยม ึก าปีท่ี  โรงเรียนกําแพงแ น ิทยา
กํา นดใ ้นักเรียน ึก าเร่ื ง การใช้งานโปรแกรม  

 และกํา นดใ ้นักเรียนจะต้ งจัดทําชิ้นงาน ่ง การ
เรียนเร่ื งการใช้งานโปรแกรม   เป็นการเรียน
ในรูปแบบการปฏิบัติจริง ทําใ ้นักเรียนบางคนไม่เข้าใจ ใช้
เคร่ื งมื ในโปรแกรมบาง ย่างไม่เป็น ่งผลใ ้การจัดทํา
ชิ้ นงานไ ม่ดี เ ท่ า ท่ีค ร  ซ่ึ ง เกิดจากผู้ เ รียนแต่ละคนมี
ค าม ามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน การรับรู้เนื้ าภายใน
ระยะเ ลาจํากัด และการปฏิบัติต้ งได้รับการฝึกฝน ย่าง
มํ่าเ ม จนเกิดค ามชํานาญ   

 ด้ ยเ ตุนี้ ผู้ ิจัยจึงมีแน ค ามคิดในการพัฒนาบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น โดยใช้ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน โดยนําเ าข้ันต นกระบ นการจัดการ
เรียนการ นในข้ันต นท่ี  ถึงข้ันต นท่ี  มาประยุกต์
ร่ มกับบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เพ่ื เ ริม ร้าง
ประ ิทธิภาพการเรียนรู้ข งผู้เรียน ทําใ ้เกิดค ามรู้ ค าม
เข้าใจ เนื้ าในราย ิชามากย่ิงข้ึน ประก บกับผู้ ิจัยมีค าม
นใจท่ีจะพัฒนาผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่ ง การใช้

เคร่ื งมื โปรแกรม    และต้ งการ
เผยแพร่ค ามรู้แก่นักเรียนและผู้ท่ี นใจต่ ไป 

2. ัตถุประ งค์ของการ ิจัย
. ) เ พ่ื พัฒนาและ าประ ิทธิภาพข งบทเรียน

ค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง การใช้เครื่ งมื โปรแกรม 
   ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน 
 . ) เพ่ื เปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ ย
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เ ร่ื ง การใช้ เครื่ ง มื
โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน ก่ นและ ลังเรียน  
 . )  เพ่ื ึก าค ามพึงพ ใจข งนักเรียนท่ีมีต่ การใช้
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เ ร่ื ง การใช้ เครื่ ง มื
โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 

3. มมุติฐานของการ ิจัย
. ) ประ ิทธิภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น

เร่ื ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน /  

. ) ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น เร่ื ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม   

 ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ลัง
เรียน ูงก า่ก่ นเรียน 

. ) ค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย
น เร่ื ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม    

ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ไม่น้ ยก ่า 
.  จากคะแนนเต็ม  

4. ขอบเขตของการ ิจัย
การ ิจัยเรื่ งการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น

เรื่ ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผู้ ิจัยได้กํา นด
ข บเขตการ ิจยัไ ้ ดงัน้ี 

4.1) ตั แปรที่ าํคัญในการ ึก า  
ตั แปรต้น ได้แก่ บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 

เรื่ ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  

 ตั แปรตาม ได้แก่ ประ ิทธิภาพข งบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นท่ีพัฒนาข้ึน ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน
ข งผู้เรียน และค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น 

4.2) ประชากรและกลุ่มตั อย่าง  
ประชากร คื  นักเรียนชั้นมัธยม ึก าปี ท่ี  

โรงเรียนกําแพงแ น ิทยา จัง ัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี  
ปกีาร ึก า  

กลุ่มตั อย่าง คื  นักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีท่ี /  
โรงเรียนกําแพงแ น ิทยา จัง ัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี  
ปีการ ึก า  จําน นนักเรียน  คน โดยใช้ ิธีเลื ก
แบบเจาะจง 

4.3) เนื้อ าที่ใช้ในการทดลอง  
การ ิจัยครั้งนี้ได้ทําการ ิเคราะ ์และพัฒนาเนื้ า

ราย ิชาค มพิ เต ร์  ร ั ิชา ง  เรื่ ง การใช้
เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จําน น  ขั้นต น ระยะเ ลา
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ท่ีใช้ในการ ิจัย คื ภาคเรียนท่ี  ปีการ ึก า  มี ั ข้
เรื่ งดังนี้ 

 น้าท่ีและการทํางานข งโปรแกรม  
  

 น้าต่างข งโปรแกรม    
 น้าท่ีข งปุ่มเครื่ งมื โปรแกรม  

  
4.4) กรอบแน คิดการ ิจัย  
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4.5)  แบบแผนการทดลอง 

การ ิจัยคร้ังนี้เป็นการ ิจัยเชิงทดล ง ผู้ ิจัยใช้
แบบแผนการทดล งแบบกลุ่มเดีย  (    

 ) ซ่ึงมีรายละเ ียดแบบแผน แ ดงดัง
ตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 1 æººæ¼¹¡ÒÃ·´Åo§ 

กลุ่ม
ตั ย่าง 

การ
ทด บ 

การ
ทดล ง 

การ
ทด บ 

    

   แทน นกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตั ย่าง 
  แทน การทด บก่ นเรียน
   แทน การทดล งบทเรียน 
  แทน การทด บ ลังเรียน 

4.6)  เครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัย 
. บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง การใช้

เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ท่ีผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณ ุฒิท้ังด้านเนื้ าและด้านเทคนิคการผลิต ื่  

. แบบทด บ ัดผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ ย
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เ ร่ื ง การใช้ เครื่ ง มื
โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน โดยคัดเลื กข้ บที่มีค่าดัชนีค าม

ดคล้ ง ( ) เท่ากับ .  ค่าค ามยากง่าย ยู่ระ ่าง 
. .  ค่า ํานาจจําแนกระ ่าง . .  และค่า

ค ามเชื่ ม่ันเท่ากับ .  
. แบบประเมินค ามพึงพ ใจในการใช้บทเรียน

ค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง การใช้เครื่ งมื โปรแกรม 
   ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน โดยใช้แบบมาตรา ่ นประมาณค่า (  ) 
 ระดับตาม ิธีข งลิเคิร์ท ( ) เกณฑ์ในการประเมินผล

เป็นระดับค่าเฉลี่ย ดงัน้ี 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ . .  มายถึง 

พึงพ ใจน้ ยท่ี ุด รื ไม่ดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ . .  มายถึง 

พึงพ ใจน้ ย รื ปรับปรุง 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ . .  มายถึง 

พึงพ ใจปานกลาง รื พ ใช้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  . .  มายถึง 

พึงพ ใจมาก รื ดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  . .  มายถึง 

พึงพ ใจมากท่ี ุด รื ดีมาก 
4.7)  การเกบร บร มข้อมูล 

ผู้ ิจัยดําเนินการเก็บร บร มข้ มูลตามแบบ
แผนการทดล งท่ีกํา นดไ ้จากนักเรียนท่ีเลื กเป็นกลุ่ม
ตั ย่ า ง จํ าน น   คน ท่ี เ รี ยน ิ ช าค มพิ เ ต ร์  
ภาคการ ึก าท่ี  ปีการ ึก า  กลุ่ม าระการงาน
าชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกําแพงแ น ิทยา จัง ัด

นครปฐม โดยทําการเก็บข้ มูลคะแนนก่ นเรียน คะแนน
ระ ่างเรียนแต่ละบท และ ลังเรียน เพ่ื นําผลการทดล ง
มา ิเคราะ ์ข้ มูล 

4.8) การ ิเคราะ ์ข้อมูล 
ผู้ ิจัยนําบทเรียนเ น ต่ าจารย์ท่ีปรึก าและท่ี

ปรึก าร่ ม เพ่ื ทําการตร จ บค ามถูกต้ ง และค าม
เ มาะ มจากนั้นนําเ น ต่ ผู้ทรงคุณ ุฒิด้านเนื้ าจําน น 
 ท่าน และด้านเทคนิคการผลิต ื่ จําน น  ท่าน เพ่ื ทํา

การประเมินคุณภาพข งบทเรียน ํา รับแบบทด บเ น
ต่ ผู้ทรงคุณ ุฒิด้านการ ัดและประเมินผล จําน น  ท่าน 
เพ่ื าดัชนีค าม ดคล้ ง ( ) แล้ นําบทเรียน

ตั แปรต้น
.ประ ิทธภิาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น

.ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข งผู้เรียน 

.ค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้
บทเรียน 

ตั แปรตาม

บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น เร่ื ง การใช้
เคร่ื งมื โปรแกรม 

   
ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน 

294



       ( )  

ค มพิ เต ร์ช่ ย นท่ีพัฒนาข้ึนไปดําเนินการทดล งเพ่ื
เก็บข้ มูลและนําไป ิเคราะ ์ข้ มูลใน ่ นต่าง  ดงัน้ี 

. การ ิเคราะ ์ข้ มูลเพ่ื าประ ิทธิภาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นจากคะแนนท่ีจากการทํา
แบบทด บระ ่างเรียนและ ลังเรียน โดย าค่า /  

. เปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
คะแนนท่ีได้จากการทําแบบทด บ ัดผล ัมฤทธิ์ก่ นเรียน
และ ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น โดยใช้ ถิติ
ทด บที ( ) 

. ิเคราะ ์ข้ มูลการประเมินค ามพึงพ ใจ
ข งการใช้บทเรียนบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ซ่ึงนํา
ผลท่ีได้จากการประเมินมา าค่าทาง ถิติโดยใช้การ า
ค่าเฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ิธีการดําเนินการ ิจัย
ขั้นต นการดําเนินการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย

น เร่ื ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม    
ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผู้ ิจัยยึดถื

ลักการ กแบบระบบการเรียนการ นด้ ย  
 แ ดงดังรูปท่ี  

 

ÃÙ»·Õè 2 ¡ÒÃoo¡æººº·eÃÕÂ¹¤oÁ¾iÇeµoÃ �ª�ÇÂÊo¹´ �ÇÂ 
ADDIE Model 

5.1)  ึก าข้อมูลและ ิเคราะ ์เนื้อ า (Analysis) 
  กํา นด ั เ ร่ื งและ ัตถุประ งค์การเ รียน รู้ 
ร บร มเนื้ าท่ีเกี่ย ข้ ง ร้างแบบร่าง (  ) 
เรียงลําดับเนื้ า ทําการ กแบบทด บ ัดผล ัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แล้ นําไปประเมินค าม ดคล้ ง ( ) โดย
ผู้ทรงคุณ ุฒิ 
 5.2)  ออกแบบบทเรียน (Design)  
  กแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน กแบบการประเมินคุณภาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น กแบบใบงานและกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน จําน น  ใบงาน  

 5.3)  การพัฒนาบทเรียน (Development)  
  จัด เตรียม ั ดุต่ าง  เช่น ข้ ค าม ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่ นไ  เ ียงบรรยาย และ ีดีโ าธิตการใช้
เคร่ื งมื  จัดทําเ ก ารประก บบทเรียน เช่น ใบงาน 
แบบฟ ร์มรายงาน ร้างบทเรียนโดยการนําข้ มูลท่ีได้
จัดเตรียมมาท้ัง มดนํามาพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย

น โดยยึด ลักการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 5.4)  การทดลองใช้ (Implementation)  
  การทดล งใช้โดยผู้พัฒนาทําการปรับปรุงแก้ไข
จากผลการประเมินคุณภาพบทเรียนจากผู้ทรงคุณ ุฒิด้าน
เนื้ าจําน น  ท่านและด้านเทคนิคการ ร้าง ื่ จําน น  
ท่าน ด้ ยแบบ บถาม ซ่ึงผลเฉลี่ยคะแนนการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณ ุฒิท้ัง งด้าน ยู่ในระดับดีมาก แ ดงดังตารางท่ี 
 และ ตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 2 ¼Å¡ÒÃ»Ãa eÁi¹¤u³ÀÒ¾´ �Ò¹e¹ืéoËÒ¢o§º·eÃÕÂ¹
¤oÁ¾iÇeµoÃ �ª�ÇÂÊo¹ 

รายการ ระดับ
คุ ภาพ 

ด้านเนื้ า .  .  ดีมาก 
ด้านเ ียงและภา า .  .  ดีมาก 
เ ลาเรียน .  .  ดี 
แบบทด บ .  .  ดีมาก 

ร ม .  .  ดีมาก 

µÒÃÒ§·Õè 3 ¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾´ �Ò¹e·¤¹i¤¡ÒÃ¼ÅiµÊืèo¢o§
º·eÃÕÂ¹¤oÁ¾iÇeµoÃ �ª�ÇÂÊo¹ 

รายการ ระดับ
คุ ภาพ 

ด้าน ่ นนําบทเรียน .  .  ดีมาก 
ด้านภา า .  .  ดีมาก 
ด้านการ กแบบ .  .  ดีมาก 
ด้าน ื่ มัลติมีเดีย .  .  ดี 

ร ม .  .  ดีมาก 

 5.5)  การประเมินผลข้อมูล (Evaluation)  
  นําผลข้ มูลท่ีได้จากกลุ่มตั ย่างนํามา ิเคราะ ์
เพ่ื าประ ิทธิภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 
เปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน และ าค ามพึงพ ใจ
ต่ การใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 
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6. ผลการ ิจัย
6.1) ผลการพัฒนาบทเรียน

บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง  การใช้
เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ตั ย่างแ ดงดังรูปตั ย่าง 

(¡) (¢) 

   (¤) (§) 

   (¨) (©) 

 ÃÙ»·Õè 3 (¡) Ë¹ �ÒeÁ¹Ùe¢�ÒÊÙ�º·eÃÕÂ¹¢o§¼Ù�eÃÕÂ¹  
(¢) eÁ¹ÙæÊ´§Çaµ¶u»ÃaÊ§¤ �  
(¤) eÁ¹Ùº·eÃÕÂ¹ 
(§) eÁ¹Ùe¹ ืéoËÒº·eÃÕÂ¹  
(¨) eÁ¹Ùæºº·´Êoº 
(©) eÁ¹Ùæºº·´Êoº 

 6.2) ผลการ าประ ิทธิภาพของบทเรียน 
  ผลการ ิเคราะ ์ข้ มูลเพ่ื าประ ิทธิภาพข ง
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เ ร่ื ง การใช้ เครื่ ง มื
โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน จากคะแนนท่ีจากการทําแบบทด บ
ระ ่างเรียนและ ลังเรียน โดย าค่า /  แ ดงดังตาราง
ท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 4 ¼Å¡ÒÃËÒ»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾¢o§º·eÃÕÂ¹ 

จําน น
ผู้เรียน 
(คน) 

คะแนนระ ่างเรียน 
(เตม 20 คะแนน) 

คะแนนทด อบ ลงัเรียน 
(เตม 20 คะแนน) 

เ ลี่ย ! ร้อยละ เ ลี่ย  ร้อยละ  

 .  .  .  .  

 จากตารางท่ี  แ ดงใ ้เ ็น ่า บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น เร่ื ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม   

 ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มี
ประ ิทธิภาพ . / .  ซ่ึงมากก ่าเกณฑ์ท่ีกํา นด คื  

/  ดคล้ งตาม มมตฐิานที่ตั้งไ ้ 
 6.3) ผลการเปรียบเทียบผล ัม ทธิทางการเรียน 
  ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทด บ

ลังเรียนข งกลุ่มตั ย่าง โดยการทด บค่าที (   
แบบ  ) มีคะแนนเฉลี่ยข งผู้เรียนท่ี
เรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ลังเรียน ูงก ่า
ก่ นเรียน แ ดงดังตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 5 ¼Å¡ÒÃe»ÃÕÂºe·ÕÂº¼ÅÊíÒÄ· i̧ì·Ò§¡ÒÃeÃÕÂ¹ 

รายการทด อบ N t
ทด บก่ นเรียน  .  .  
ทด บ ลังเรียน  .  

มีนัย ําคัญทาง ถิติที่ระดับ .

 จากตารางท่ี  แ ดงใ ้เ ็น ่า ลังการใช้บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง การใช้เครื่ งมื โปรแกรม 

   ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน กลุ่มทดล งมีผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน ูงก ่าก่ น
การใช้บทเรียน โดยก่ นการใช้บทเรียน กลุ่มทดล งได้
คะแนนเฉลี่ย .  ่ น ลังการใช้บทเรียน กลุ่มทดล งได้
คะแนนเฉลี่ย .  คะแนนการประเมินก่ นเรียนและ ลัง
เรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เ ร่ื ง การใช้
เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ิเคราะ ์ด้ ย ถิติค่า  
ปรากฏค่า   .  ซ่ึงมีนัย ําคัญทาง ถิติท่ีระดับ .  
รุปได้ ่า ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งกลุ่มทดล ง ลังจาก

เรียนด้ ยบทเรียน ูงก ่าก่ นเรียน แ ดง ่า บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง การใช้เครื่ งมื โปรแกรม 
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   ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน ามารถเพิ่มผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนใ ้แก่ผู้เรียนได้ 

6.4) ผลการ อบถามค ามพึงพอใจการใช้บทเรียน 
  ผลการ ิเคราะ ์ข ้ ม ูลการประเมินค ามพึง
พ ใจข งการใช้บทเรียนบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 
แ ดงดังตารางท่ี  

µÒÃÒ§·Õè 6 ¼Å¤ÇÒÁ¾ ึ§¾oã¨¢o§¼Ù�ãª�º·eÃÕÂ¹º·eÃÕÂ¹ 

รายการ S.D. ค าม มาย 

. การนําเ น เนื้ าบทเรียน .  . มาก 

. การ กแบบบทเรียน .  .  มาก 

. ประโยชน์จากการเรียน .  .  มาก 
ร ม 4.40 0.61 มาก 

 จากตารางท่ี  แ ดงใ ้เ ็น ่า ผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจ
ลังการใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง การใช้

เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยร มเท่ากับ .  ซ่ึง
ยู่ในระดับมาก เม่ื พิจารณาแต่ละประเด็นพบ ่า ด้านการ

นําเ น เนื้ าบทเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .  ด้านการ
กแบบบทเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .  และด้านการ

นําไปใช้ประโยชน์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .  

7. รุปและอภิปรายผล
ก า ร พัฒ น า แ ล ะ า ป ร ะ ิ ท ธิ ภ า พ ข ง บ ท เ รี ย น

ค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง การใช้เครื่ งมื โปรแกรม 
   ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน และเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
เกณฑ์การ าประ ิทธิภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย

น เร่ื ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม    
ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ปรากฏ ่า 
ประ ิทธิภาพจากการ าค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทด บระ ่างเรียนแต่ละบทและคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบทด บ ลังเรียน ( / ) มีค่าเท่ากับ 

. / .  ซ่ึง ูงก ่าเกณฑ์ท่ีได้กํา นดไ ้คื  /  การ
เปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งกลุ่มทดล ง จาก
การ าคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทด บก่ นเรียนด้ ย
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เ ร่ื ง การใช้ เคร่ื งมื
โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน กลุ่มทดล งได้คะแนนเฉลี่ย .  
่ นคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทด บ ลังการใช้

บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น กลุ่มทดล งได้คะแนนเฉลี่ย 
.  คะแนน การประเมินผลคะแนนก่ นเรียนและผล

คะแนน ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตาม
แบบโมเดลซิปปา ิเคราะ ์ด้ ย ลักการทาง ถิติ  
ปรากฏค่า   .  ซ่ึงมีนัย ําคัญทาง ถิติท่ีระดับ .  
แ ดงใ ้เ ็น ่าผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งผู้เรียน ลังเรียน
ด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เร่ื ง การใช้เครื่ งมื
โปรแกรม    ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน ูงก ่าก่ นการเรียน จากการ

บถามค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย
น เร่ื ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม    

ร่ มกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน พบ ่า
ผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจต่ บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นตาม
แบบโมเดลซิปปา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  จากคะแนนเต็ม  
คดิเป็นร้ ยละ  ยู่ในระดับพึงพ ใจมาก 

8. ขอ้เ นอแนะ
จากการ ิจัยจะเ ็นได้ ่าบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น

เรื่ ง การใช้เคร่ื งมื โปรแกรม    ร่ มกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประ ิทธิภาพ ผู้ ิจัยเ ็น ่าค รมีการนําไปประยุกต์ใช้ใน
ราย ิชาท่ีมีค ามคล้ายคลึงกัน และท่ีเน้นการปฏิบัติจะ
ก่ ใ ้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็น ย่างย่ิง ีกท้ังยัง ามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในราย ิชา ื่น  ต่ ไปได้ โดย าจจะ
เพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมเพ่ื ใ ้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ รื
าจจะมีการ ึก าตั แปร ื่น  เพ่ิมเติม เช่น ค ามคงทนใน

การเรียนรู้ เป็นต้น รื าจจะประยุกต์ใช้เทคนิคการ น
แบบ ื่น  เพ่ื ใ ้เ มาะ มแต่ละราย ิชา ก็จะเกิดประโยชน์
ต่ การจัดการเรียนการ นได้ดีย่ิงข้ึน 

9. เอก ารอ้างอิง
  การจัดการเรียนการ นแบบโครงงานเป็นฐาน.  

ืบค้นเม่ื   พ.ย.  จาก 
:// . . . . / /

.    
  การ ร้างบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น. บืค้นเม่ื   

พ.ย.  จาก :// . . / 
  พระราชบัญญัติการ ึก าแ ่งชาติ พ. . . 

ืบค้นเม่ื   พ.ย.   
จาก :// . . . . / .  
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  กระทร ง ึก าธิการ. ( ). พระราชบัญญัติ
การ ึก าแ ่งชาติ พ. .  และ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ) พ. . . กรุงเทพ : โรงพิมพ์ งค์การ
รับ ่ง ินค้าและพั ดุภัณฑ์. 

 ทิ นา แขมมณี. ( ). า ตร์การ น งค์ค ามรู้เพ่ื
การจัดกระบ นการเรียนรู้ท่ีมีประ ิทธิภาพ. (พิมพ์
ครั้งท่ี ) กรุงเทพม านคร : ํานักพิมพ์แ ่ง
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย 

 มนต์ชัย เทียนท ง. ( ). ลักการ กแบบบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น. กรุงเทพม านคร : ูนย์ผลิต
ตําราเรียน ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกล้า พระนคร
เ นื . 

  ิทธิพล าจ ินทร์ และ ผ .ดร.ธีรชัย เนตรถน ม ักด์ิ. 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในราย ิชา
การพัฒนา ลัก ูตร ํา รับนัก ึก าระดับปริญญา
ตรี ลัก ูตร  ปี. าร าร ิจัย มข : ปีท่ี  ฉบับท่ี  
: เม ายน มิถนุายน  น้า . 

 ุชาติ ง ์ ุ รรณ. ( ). กาเรียนรู้ ํา รับ ต รร ท่ี 
 : การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นผู้ ร้างค ามรู้ด้ ย

ตนเ ง. กรุงเทพ  : กรม ิชาการ. 
 ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน พุทธ ักราช 

. บืค้นเม่ื   พ.ย.  จาก
:// . . / / /

/ .  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง รายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามพรานวิทยา 
The development of computer-assisted instruction with self-directed 

learning. Career and technology courses for secondary education grade 8. 
ปญัญา เลขภั ร์ )  ภานุ ัฒน์ รีไชยเลิ ) 

นัก ึก า าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี 
ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ) 

าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม )

.  . .  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) พัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสามพรานวิทยา ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2558 จ านวน 35 คน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการ ิจัยพบ ่า ) 
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นร่ มกับการเรียนรู้แบบน า
ตนเ ง มีคุณภาพด้านเนื้ าและเทคนิคการผลิต ื่ โดยร ม
ยู่ในระดับดี ) ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งผู้เรียน ลัง

เรียน ูงก ่าก่ นเรียน ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติที่ระดับ .  
) ผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจต่ บทเรียน
ค ำส ำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเรียนรู้แบบ
น าตนเอง,การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ABSTRACT 
The objective of the study was to 1 )  the 

development of computer assisted 
instruction with learning self. Career and 
technology courses for secondary education 
grade 8. 2)  to compare, to make a 
comparison between learning achievement 
pretest posttest with computer assisted 
instruction with learning self. Career and 
technology courses for secondary education 
grade 8. 3)  to explore satisfied of students 
with computer assisted instruction with 
learning self. Career and technology 
courses for secondary education grade 
8.Sampranwittaya school register courses
the second semester of the year two 
thousand fifteen with 35 students by 
purposive sampling. The findings indicated 
that 1)  computer assisted instruction with 
learning self quality content and media 
production techniques were at a good level. 
2) the achievement of the students after class
is higher than the previous level of 
statistical significance. 0 5 . 3 )  the students 
were satisfied with the computer assisted 
instruction with learning self at a good level. 

Keyword : Computer-Assisted Instruction, 
Self-Directed Learning, Career and 
Technology 
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1. บทน า
ในปัจจุบันมีการน าค มพิ เต ร์เข้ามาใช้งานใน น่ ยงาน 
ธุรกิจ รื งค์กรต่าง  ามารถท าได้ ย่างเป็นระบบและ
ามมารถพัฒนาการท างาน ย่างต่ เนื่ ง ต่ มาก็ได้ใ ้มีการ

น าค มพิ เต ร์และ ุปกรณ์ต่าง  มาเช่ื มต่ กันเป็นระบบ
เค รื ข่ า ย ค ม พิ เต ร์ (  )   
เครื ข่ายค มพิ เต ร์ยังได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการ

นมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนข้ มูลระ ่างผู้เรียนกับ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนกับครู  รื ามารถที่ จะดึ งข้ มู ลจาก
่ นกลาง ข้ มูลจากผู้ใช้คน ื่นมาใช้ได้ ย่าง ะด กและ

ร ดเร็ ก ่าการ าข้ มูลจากแ ล่งข้ มูลจริง รื การ าจาก
นัง ื ใน ้ ง มุดท าใ ้ผู้เรียน ามาร ึก า าค ามรู้ได้
ล าก ลายมากขึ้ น  และปั จจุบั น ได้ มี การใช้ ในการ

ติดต่ ื่ ารกัน ย่างแพร่ ลาย ผู้ ิจัยจึงเ ็น มค ร ่าการ
ใช้เทคโนโลยีเครื ข่ายค มพิ เต ร์เป็น ิ่งที่  าคัญ  า รับยุค
นี้ และเพื่ เป็นการแนะน าการใช้เทคโนโลยีเครื ข่ายในทาง
ที่ถูกต้ งและเกิดประโยชน์ ูง ุด ผู้ ิจัยเล็งเ ็นเทคโนโลยีที่
จะ ามารถใช้ในการเรียนการ นและ ามารถดึงดูดค าม
นใจข งผู้เรียน ที่จะท าใ ้ผู้เรียน ามารถเรียนรู้ในเรื่ ง 

เครื ข่ายค มพิ เต ร์ได้ดียิง่ขึ้น ได้แก่ บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น (    : )  ก็
เป็น นึ่งรูปแบบการ นที่ถูกน ามาใช้กัน ย่างแพร่ ลาย 
ผู้ ิจัยได้มีการน าบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ร่ มกับการ
เรียนรู้แบบน าตนเ ง(  )   
การเรียนรู้แบบน าตนเ ง คื การที่ผู้เรียน เรียนรู้ตามค าม
ต้ งการข งตนเ ง มีจุดมุ่ง มายในการเรียนรู้ และ ึก า
จากผู้รู้ รื แ ล่งค ามรู้ด้ ยตนเ ง 

2.วัตถุประสงค์
.เพื่ พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นร่ มกับการ

เรียนรู้แบบน าตนเ ง ราย ิชาการงาน าชีพและเทคโนโลยี 

 า รับนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  โรงเรียน ามพราน
ิทยา 

.เพื่ เปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งผู้เรียน
ก่ นและ ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต รช่์ ย นร่ มกบั
การเรียนรู้แบบน าต นเ ง ราย ิชาการงาน าชีพและ
เทคโนโลยี  า รับนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  โรงเรียน
ามพราน ิทยา 

.เพื่ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนที่มีต่ บทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นร่ มกับการเรียนรู้แบบน าตนเ ง 
ราย ิชาการงาน าชีพและเทคโนโลยี  า รับนักเรียนช้ัน
มัธยม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ามพราน ิทยา 

3.วิธีด าเนินการวิััย
.  ประชากรและกลุ่มตั ย่าง 

. .  ประชากร คื  
นักเรียนช้ัน มัธยม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ามพราน

ิทยา ในภาคเรียนท่ี  ปีการ ึก า  จ าน น  คน  
. .  กลุ่มตั ย่าง คื  

 นักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่ /  โรงเรียน ามพราน
ิทยา ได้มาโดยการ ุ่มแบบเจาะจง 

.  การ ิเคราะ ์ข้ มูลมีดังนี ้
. .  กแบบบทเรียนค มพิ เต ร์ ช่ ย น 

ร่ มกับการเรียนแบบน าตนเ ง กแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง  ในบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น กแบบทด บ
ก่ นเรียนและ ลังเรียน กแบบบทเรียน แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ร่ มกับการเรียนรู้
แบบน าตนเ งด้านเนื้ าและเทคนิคผลิต ื่  แบบทด บ
ัดผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งนักเรียน 
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“ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าบทเรียน” 

. .  ถิติที่ใช้ประก บด้ ย 
. . .  ค่าเฉลี่ย  
. . .  ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
. . .  ค่าดัชนีค าม ดคล้ งระ ่างข้ บ

โดยใช้ ูตร  ข ง  
. . .  การทด บ าค่าที  

4. ผลการวิััย
จากการ ิจัยครั้งนี้ ผู้ ิจัยได้น าเ น ผลการ ิจัยดังนี้

      .  จากบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นที่ได้พัฒนาขึ้น
ผู้ทรงคุณ ุฒิได้ประเมินคุณภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย นด้านเนื้ า และเทคนิคการผลิต ื่  

    ตารางที่  1  ผ ล ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ บ ท เรี ย น
ค มพิ เต ร์  ช่ ย น ด้านเนื้ าโดยผู้เชี่ย ชาญ 

ด้าน ่ นน า X  . . ค ามเ มาะ ม 
การแจ้งจุดประ งค์
เชิงพฤติกรรมใ ้

ผู้เรียนทราบ 

.  .  มาก 

เนื้ ามีค าม
ดคล้ งกับ

จุดประ งค์เชิง
พฤติกรรม 

.  .  มาก 

ค ามถูกต้ งชัดเจน
ข งเนื้ า 

.  .  มาก 

เนื้ าเ มาะ มกับ
ระดับข งผู้เรียน 

.  .  มาก 

ด้าน ่ นเนื้ า X  . . ค ามเ มาะ ม 
ค ามเ มาะ มในการ
จัดล าดับการน าเ น

เนื้ า 

.  .  มาก 

การเรียงล าดับเนื้ า
จากง่ายไปยาก 

.  .  มาก 

ค ามเ มา มระ ่าง
รูปภาพกับเนื้ า

.  .  มาก 

ค ามถูกต้ งข งภา า
ที่ใช้

.  .  มาก 

แบบทด บ
คร บคลุมเนื้ าตาม

ัตถุประ งค์เชิง
พฤติกรรม

.  .  มาก 

ด้านกราฟิกแลก
การ กแบบ 

X . . ค ามเ มาะ ม 

โครง ร้างเนื้ ามี
ค ามชัดเจนมี

ค าม ัมพันธ์ต่ เนื่ ง 

.  .  มาก 

ด้านเนื้ า X  . . ค ามเ มาะ ม 
เฉลี่ยร ม .  .  ด ี

 “ตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความ
เหมาะสมของบทเรียนบนเว็บ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.44, S.D. = 0.37)” 

ต ารางที่  2 ผ ล ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ บ ท เรี ย น
ค มพิ เต ร์ช่ ย นด้านเทคนิคการพัฒนาเ ็บไซต์โดย
ผู้เชี่ย ชาญ 

ผู้เชี่ย ชาญ X  . . ค ามเ มาะ ม 
ด้านตั ัก ร .  .  ด ี
ด้านภาพน่ิง .  .  ด ี

เฉลี่ยร ม .  .  ด ี
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“จากตารางที่ 2 พบว่า เม่ือผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านประเมินด้าน
เทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉลี่ยเท่ากับ( X = 4.37, S.D. = 0.31)” 

 .  ผลการเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ก่ นเรียนและ ลังเรียน 
ได้ผลดังตารางที่  

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่ นเรียนและ ลังเรียนด้ ยบทเรียนบทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย น โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้ ยตนเ ง มีผลดังต่ ไปนี้ 

การทด บ  X  . .  
คะแนนก่ นเรียน  .  .  

.  
คะแนน ลังเรียน  .  .  
ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ .

“จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05” 

ตารางท่ี 4 ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนที่มีต่
บทเรียนค มพิ เต ร์ มีค ามพึงพ ใจดังต่ ไปนี ้

รายการ X S.D. ผลค าม
พึงพ ใจ 

. การน าเ น เนื้ า .  .  มาก 

. การ กแบบบทเรียน .  .  มาก 

. ประโยชน์จากการเรียน .  .  มาก 
เฉลี่ยร ม .  .  มาก 

“จากตารางที่  4 พบว่าผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือด้านประโยชน์จากการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รองลงมา คือด้านการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และด้านการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด”   

5.สรุปและอภิปรายผล

   .  การพัฒนาและการ าประ ิทธิภาพข งบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย น ตามค าแนะน าข งผู้ เช่ีย ชาญ มี
ค ามเ ็น ่าด้านเนื้ า ยู่ในระดับดี และเทคนิคการพัฒนา
เ ็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยร ม ยู่ในระดับดี 
   .  ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้ ย
ตนเ ง มีคะแนนก่ นเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย

นมีเท่ากับ ( X   .  . .  .  ) และ ลังการ
เรียนด้ ยบทเรียนบนเ ็บมีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 
( X   .   . .  .  ) ซึ่ง ูงก ่าคะแนนก่ นเรียน
ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติ ที่ระดับ .  ซึ่ง ดคล้ งกับ  

พบ ่านัก ึก ามีผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม ูงขึ้น ย่างมี
นัย  าคัญทาง ถิติที่ .   
     .  เมื่ น าบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นไปใช้พบ ่า
นักเรียนมีผล ัมฤทธ์ิในการเรียน ราย ิชา การงาน าชีพและ
เทคโนโลยี เรื่ ง เครื ข่ายค มพิ เต ร์ดีขึ้น  นักเรียนมี
ค ามรู้ ค ามเข้าใจ เกี่ย กับเครื ข่ายค มพิ เต ร์และ
ุปกรณ์เครื ข่ายค มพิ เต ร์ ามารถ ธิบายการท างาน

ข งเครื ข่ายค มพิ เต ร์เบื้ งต้นและการ น้าที่ท างาน
ุปกรณ์เครื ข่ายค มพิ เต ร์ได้ ย่างถูกต้ ง    

     .  ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งนักเรียนที่มีต่
บทเรียนค มพิ เต ร์ค มพิ เต ร์ช่ ย น พบ ่านักเรียนมี
ค ามพึงพ ใจมากที่ ุด คื ด้านประโยชน์จากการเรียนด้ ย
บทเรียนค มพิ เต ร์ ช่ ย น ร งลงมาคื ด้ านการ

กแบบบทเรียนค มพิ เต ร์ ช่ ย น และด้านการ
น าเ น เนื้ าบทเรียนค มพิ เต ร์ ช่ ย นมีค ามพึง
พ ใจน้ ยท่ี ุด  

6.ข้อเสนอแนะ
.  การ ร้างบทเรียนค มพิ เต ร์ ช่ ย นค รมี

กิจกรรม รื เกมเพื่ เพ่ิมค าม นใจข งผู้เรียน 
.  โปรแกรมที่ใช้ในการผลิต ื่ ค รมีการเตรียมใ ้ดี ถ้า

มีการติดขัดจะท าใ ้ผู้เรียนขาดค าม นใจและไม่ปฏิ ัมพันธ์
การ ื่  
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.  ก ารน ารูป แบ บ ไป ใช้ งาน  าม ารถป รับ ต าม
ภาพแ ดล้ มข งรูปแบบใ ้เ มาะ มกับกลุ่มผู้เรียนได้ 

.  ค รมีการพัฒนาโปรแกรมต่ ไปและ ัพขึ้นบทเ ็บ
ไซด์เพื่ ใ ้ง่ายและร มเร็ ต่ การเข้าใช้งานข งผู้เรียน 

7. เอกสารอ้างอิง
 ัจฉรีย์  พิมพิมูล . ( ). การสร้างบทเรียน วิชา 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  ิชัย ล าใย. ( ). ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ 
บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตของ 
นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม 

 ฉล งชัย ธี ุทร กุล  าจณรงค์ มโน ุทธิฤทธิ์   
ุภา ดี  ิ ณพง .์ ( ). การพัฒนารูปแบบ 

การเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาวิทยาลัย 
ชุมชน โดยกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน

  ชัชชญา กันทาผาม. ( ). การศึกษาผลการใช้
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาทักษะการสร้าง

ผลงานในการออกแบบเว็บไซต์ของนักเรียน. เชียงใ ม ่
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ์ (STAD) วิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
The Development Of Computer Assisted Instruction By Cooperative STAD 

Technique Of Mattayomsksa 1 Students 

ภคพร ลี ุข าม )  ภานุ ัฒน์ รีชัยเลิ ) 
นัก ึก า าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี  

ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ) 
าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ) 

.  . .  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 โดยน ากระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) มาใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ 2) เพื่อศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย ภาคเรียนที่ 
2/2558 ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบ ง่ายจ านวน 36 คน 
เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยป ระกอบ ไปด้ วยบท เรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง ส านวน สุภาษิต 
และค าพังเพย ที่ ได้พัฒนาขึ้น แบบทดสอบก่อนเรียน , 
แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
ผลการวิ จั ยพ บ ว่ า   1 ) ป ระสิ ท ธิภ าพ ของบ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 84.44/82.78 
2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการประเมินความ
พึงพอใจอยู่ ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ส านวน สุภาษิต และค าพังเพยสามารถน าไป
ประยุ กต์ ในรายวิช าภ าษาไทย  ส าห รับนั ก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบร่ มมื  แบ่งกลุ่มผล ัมฤทธ์ิ 

ABSTRACT 
The purposes of this research were; 

1) develop computer assisted instruction to
have a required efficiency of 80/80 by 
cooperative STAD. 2) To compare the 
learning achievement before and after 
learning with computer assisted instruction. 
3) To evaluate the students’ satisfaction
toward of computer assisted instruction. The 
sample group of the research was 36 students 
mattayomsuksa 1 on semester 2015 of 
Chumchonbannongfui School by using simple 
random sampling method. The research tools 
consisted of the developed computer assisted 
instruction, pretest, posttest, and summarized 
test. The  results  of the study showed that; 
1) The efficiency of computer assisted
instruction was 84.44/82.78. 2) Posttest 
scores were significantly higher than pretest 
scores at .05 levels. 3) The evaluation of the 
satisfaction is a good level and the standard 
deviation is 4.33, and the average 0.44. The 
we can use this computer assisted instruction 
on Thai of Proverbs for Mattayomsuksa 
1 students. 

Keyword : Cooperative, STAD 
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1. บทน า
พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตย ถาน  พ. .   ใ ้

ค าม มายข งภา าไ ้ ่า  ภา า  มายถึง  ถ้ ยค าที่ใช้
พูด รื เขียนเพื่ ื่ ค ามข งชนกลุ่มใดกลุ่ม นึ่ง  เช่น 
ภา าไทย  ภา าจีน  รื เพื่ ื่ ค ามเฉพาะ งการ  เช่น 
ภา าราชการ  ภา าก า มาย  ภา าธรรม  เ ียง  ตัง

นัง ื   รื กิริยา าการที่ ื่ ค ามได้  เช่น  ภา าพูด  
ภา าเขียน  ภา าท่าทาง  ภา ามื  เป็นต้น (  : 

) [1]  ภา าเป็นเครื่ งมื  าคัญในการติดต่ ื่ าร 
บรรพบุรุ ไทยได้ ร้าง รรค์ ะ ม นุรัก ์และถ่ายท ด
เป็น ัฒนธรรมใ ้เป็นมรดกข งชาติโดยใช้ภา าไทยเป็น ื่  
คนรุ่น ลังจึงใช้ภา าไทยเป็นเครื่ งมื ในการ ึก าแ ง า
ค ามรู้ ประ บการณ์ และรับ ิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการ
พัฒนาตนเ ง ทั้งการพัฒนา ติปัญญา กระบ นการคิด การ
ิเคราะ ์ การ ิพาก ์ ิจารณ์ การแ ดงค ามคิดเ ็น ท าใ ้

เกิดค ามรู้และประ บการณ์ที่ง กงาม กลายเป็นผู้ที่มีชี
ทั น์และโลกทั น์ที่ ดคล้ งกับยุค มัย ามารถติดตาม
ค ามเจริญก้า น้าข ง า ตร์ต่าง  จึงรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงข ง ังคมโลกปัจจุบัน ใ น ปั จ จุ บั น ก า ร ใ ช้
ภา าไทยมีค ามซับซ้ นมากขึ้น ในบางครั้งผู้เรียนยังไม่
ามารถเข้าใจถึงค าม มาย การเปรียบเทียบ รื ามารถ

ตีค ามได้ ย่างถูกต้ ง โดยเฉพาะ  าน น ุภา ิต และค า
พังเพย ผู้เรียนยังไม่เข้าใจค าม มายข งค าเ ล่านั้นได้ ย่าง
ชัดเจน และไม่ ามารถน ามาใช้พูดเปรียบเปรยได้ ย่าง
ถูกต้ ง และถูกค าม มาย การเรียนเรื่ ง  าน นไทยนั้น 
จ าเป็น ย่างยิ่งที่ครูผู้ นต้ งมีค ามรู้ ค ามเข้าใจ ในเรื่ ง
ข ง  าน นไทยเป็น ย่างดี ร มถึงกล ิธีการ นที่จะ
ามารถท าใ ้ผู้เรียนได้รับค ามรู้ ค ามเข้าใจถึงค าม มาย

ข ง  าน น และจดจ าน าไปใช้ได้ ย่างถูกต้ ง น กจากการ
ใช้แบบเรียนแล้  จ าเป็นจะต้ งใช้ ื่ การเรียนการ น
เพื่ ใ ้การเรียนการ นมีประ ิทธิผลมากยิ่งขึ้น [2]  ในยุค
ปัจจุบันจะเ ็นได้ ่าน ัตกรรมมีค ามทัน มัย และเจริญก้า
ไกลไป ย่างร ดเร็ มาก น ัตกรรมเ ล่านี้มีประโยชน์มาก
 า รับการน ามา ร้าง ื่ การเรียน การ น น ัตกรรมนั้นก็

คื   ซึ่งเป็น ื่ การเรียนการ นทางค มพิ เต ร์รูปแบบ
นึ่ง ซึ่งใช้ค าม ามารถข งค มพิ เต ร์ในการน าเ น ื่

ประ ม ันได้แก่ ข้ ค าม ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ 
ิดีทั น์ ภาพเคลื่ นไ  และเ ียง เพื่ ถ่ายท ดเนื้ า

บทเรียน รื งค์ค ามรู้ในลัก ณะที่ ใกล้เคียงกับการ น
จริงใน ้ งเรียนมากที่ ุดโดยมีเป้า มายที่  าคัญก็คื  

ามารถดึงดูดค าม นใจข งผู้เรียน และกระตุ้นใ ้เกิ ด
ค ามต้ งการที่  จะเรียนรู้  ค มพิ เต ร์ ช่ ย นเป็น
ตั ย่างที่ดีข ง ื่ การ ึก าในลัก ณะตั ต่ ตั  ซึ่งผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิ ัมพันธ์ รื การโต้ต บพร้ ม
ทั้งการได้รับผลป้ นกลับ ( ) น กจากนี้ยังเป็น ื่  
ที่ ามารถต บ น งค ามแตกต่างระ ่างผู้เรียนได้เป็น
ย่างดี ร มทั้ง ามารถที่จะประเมิน และตร จ บค าม

เข้าใจข งผู้เรียนได้ตล ดเ ลา [3] น กจากจะมี  เข้ามา
ช่ ยเ ริมในการเรียนแล้ ผู้ ิจัยยังเล็งเ ็นถึงกระบ นการ
ิธีการ นที่จะท าใ ้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจาก

เดิม โดยการน ากระบ นการเรียนรู้แบบร่ มมื  เทคนิค 
แบ่งกลุ่มผล ัมฤทธิ์มาใช้ด้ ย เพราะการจัดกิจกรรมรูปแบบ 

 าจน าไปใช้กับบทเรียนใด  ก็ได้ เนื่ งจากขั้นแรก
เป็นการ นที่ครูด าเนินการตามปกติ แล้ จึงจัดใ ้มีการ
ทบท นเป็นกลุ่ม จากนั้นก็เป็นการทด บย่ ยและ า
คะแนนพัฒนาการ ุดท้ายก็เป็นการใ ้ราง ัลกลุ่ม [4]  
ที่น ามาใช้ร่ มกับกระบ นการ นแบบ  นั้นจะช่ ย
ดึงดูดค าม นใจจากผู้เรียนได้เป็น ย่างดี ท าใ ้ผู้เรียนเกิด
ค าม นุก นาน เพลินเพลินไปกับกิจกรรมและบทเรียนใน
รูปแบบใ ม่  ที่ไม่เ มื นกับการนั่งเรียนท่ งจ าในต ารา
แบบเดิม  

จากแน คิดดังกล่า  ท าใ ้ผู้ ิจั ย นใจที่จะพัฒนา
บทเรียนบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นมาใช้ในการ น ิชา
ภา าไทย เรื่ ง  าน น ุภา ิต และค าพังเพย ในระดับช้ัน
มัธยม ึก าปีที่  โดยใช้ ลักการจัดการเรียนรู้แบบร่ มมื
เทคนิค แบ่งกลุ่มผล ัมฤทธิ์ ( ) น ามาช่ ยในการพัฒนา
ทัก ะการเรียนรู้ในครั้งนี้ และเพื่ ช่ ยเ ริมค ามรู้ค าม
แม่นย าใ ้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ การเรียนการ น
ิชา ภา าไทยใ ้มีประ ิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์
.  เพื่ าประ ิทธิภาพข งบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย

นตามเกณฑ์ที่ก า นด /  
.  เพื่ ึก าผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนก่ นและ ลังการ

เรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ิชาภา าไทย เรื่ ง 
 าน น ุภา ิต และค าพังเพย ข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก า

ปีท่ี  
.  เพื่ ึก าค ามพึงพ ใจข งนักเรียนที่มีต่ บทเรียน

ค มพิ เต ร์ช่ ย น ิชาภา าไทย เรื่ ง  าน น ุภา ิต 
และค าพังเพย 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ ช่ ย น ร่ มกับ

กระบ นการจัดการเรียนรู้แบบร่ มมื ด้ ยเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผล ัมฤทธิ์  ( ) ิชาภา าไทย  า รับนักเรียนช้ัน
มัธยม ึก าปีท่ี มี ิธดี าเนินการ ิจัย ดังต่ ไปนี ้

.  ิเคราะ ์มาตรฐานการเรียนรู้ภา าไทย และผลการ
เรียนรู้ที่คาด ัง การประเมินผล เพื่ ก า นดเนื้ าใ ้
เ มาะ มกับรูปแบบการจัดกิจกรรการเรียนการ นใน
บทเรียน  

.  ร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบร่ มมื ด้ ย
เทคนิค   

.  กแบ บ ื่ โด ย ใช้ โป รแกรม    
  โดยแบ่งเนื้ า กแบ่ง  บท คื   

 บทที่  เรื่ ง  าน น 
 บทที่  เรื่ ง ุภา ิต 
 บทที่  เรื่ ง ค าพังเพย 

ใน ่ นข ง ื่ นั้นจะประก บไปด้ ยเนื้ าที่มีเ ียง
บรรยายและเ ียงเพลง ามารถค บคุมการเล่น รื ยุด
ข งเ ียงเพลงได้ 

“ภาพที่ 1 ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ส านวน สุภาษิต และค าพังเพย” 

.  ตร จ บแบบประเมินคุณภาพ ด้านเนื้ าและ
เทคนิคผลิต ื่  และแบบทด บ ัดผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน
ข งนักเรียน โดยผู้เชี่ย ชาญ จ าน น  คน 

.  น าบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นร่ มกับกระบ น
จัดการเรียนรู้แบบร่ มมื ด้ ยเทคนิคแบ่งกลุ่มผล ัมฤทธิ์ 
( ) มาทดล งใช้กับกลุ่มตั ย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยม ึก าปีที่  โรงเรียนชุมชนบ้าน น งฝ้าย จ าน น  
คน 

.  เก็บร บร มข้ มูล 

.  ิ เค ราะ ์ การประเมินคุณ ภาพข งบท เรียน
ค มพิ เต ร์ ด้ ย ิธีการทาง ถิต ดังนี้ [5] 

. .  าค่าเฉลี่ย ( ) 

. .  า ่ น เบี่ ย ง เบ น ม าตรฐาน  (  
) 

. .  าดัชนีค าม ดคล้ งระ ่างข้ บกับ          
จุดประ งค์ โดย าค่าเฉลี่ย การประเมินข งผู้เช่ีย ชาญ
ทั้ง มด โดยใช้ ูตร  ข ง [6] 

. .  การ าค่าทด บ ถิติที ( ) 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
       จ าก ก าร ิ จั ย ค รั้ งนี้  ผู้ ิ จั ย ได้ พั ฒ น า บ ท เรี ย น
ค มพิ เต ร์ช่ ย น ร่ มกับกระบ นการจัดการเรียนรู้
แบบร่ มมื ด้ ยเทคนิคแบ่งกลุ่มผล ัมฤทธิ์ ( ) ิชา
ภา าไทย  า รับนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่ ผู้ ิจัยได้
น าเ น ผลการ ิจัยดังนี้  

ตารางที่  1 : ผลการประเมินคุณ ภาพบทเรียนแบบ
ค มพิ เต ร์บนเ ็บด้านเนื้ าโดยผู้เชี่ย ชาญ 

ด้านเนื้อหา S.D. ความเหมาะสม 

เฉลี่ยรวม 4.04 0.35 มาก 

“ตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อเนื้อหาใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่ มผลสัมฤทธิ์  (STAD) วิชา
ภาษาไทย ด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.04, 
S.D. = 0.35)”  

ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนด้านเทคนิค
การพัฒนาเ ็บไซต์โดยผู้เชี่ย ชาญ 

ด้าน N S.D. ความเหมาะสม 

ด้านตัวอักษร 3 4.67 0.47 มากที่สุด 
ด้านภาพนิ่ง 3 4.33 0.47 มาก 

เฉลี่ยรวม 3 4.22 0.36 มาก 

“ตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่ มีต่อความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
วิชาภาษาไทย ด้านเทคนิคการพัฒนาบทเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.22, S.D. = 0.36)” 
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ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่ นเรียนและ ลังเรียน 

การทดสอบ เต็ม N S.D. T 

ทดสอบก่อนเรียน 20 36 7.53 1.38 
36.06* ทดสอบหลังเรียน 20 36 16.56 1.81 

*อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05

“ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนั กเรียน ก่อน เรียนและหลัง เรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) รายวิชาภาษาไทย 
จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน พบว่า มีคะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (  = 7.53, S.D. =1.38) และหลังการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 16.56 , S.D. =1.81) โดยการ
ทดสอบหาค่าทีเท่ากับ 36.06” 

ตารางที่ 4 : ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนที่มีต่
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 

รายการ S.D. ผลความพึง
พอใจ 

1. ค วามพึ งพ อ ใจ ด้ าน การ
น าเสนอเนื้อหาบทเรียน 4.72 0.45 มากที่สุด 

2. ความพึ งพ อ ใจ ด้ าน การ
ออกแบบบทเรียน 4.36 0.48 มาก 

3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์
ที่ ไ ด้ รั บ จ ากการ เรี ย น ด้ ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.31 0.46 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.44 มาก 

“ตารางที่ 4 พบว่าผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) วิชา
ภาษาไทย ที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านพบว่านักเรียน
มีความพึงพอใจด้านสื่อเนื้อหาของวิชาในระดับ มากที่สุด โดย
ค่าเฉลี่ย (  = 4.72, S.D. = 0.45) ส่วนด้านการออกแบบ
บทเรียนมีความพึงพอใจในระดับ มาก โดยค่าเฉลี่ย (  = 4.36, 
S.D. = 0.48) และด้านประโยชน์ที่ได้รับมีความพึงพอใจในระดับ 
มาก ( = 4.31, S.D. = 0.46) โดยความพึงพอใจในภาพรวมของ
นั ก เรี ย น อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ  ม า ก  โด ย ค่ า เฉ ลี่ ย  (  =  4.33,       
S.D. = 0.44)” 

5. อภิปรายผล
จากผลการ ิจัยการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น

ร่ มกับกระบ นการจัดการเรียนรู้แบบร่ มมื ด้ ยเทคนิค
แบ่งกลุ่มผล ัมฤทธิ์ ( ) ิชาภา าไทย เรื่ ง  าน น 
ุภา ิต และค าพังเพย รุปได้ ่า 

.  บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นร่ มกับการเรียนรู้
แบบร่ มมื ด้ ยเทคนิคแบ่งกลุ่มผล ัมฤทธ์ิ ( ) ราย ิชา
ภา าไทย  า รับนักเรียนระดับ ช้ันมัธยม ึก าปีที่   
โรงเรียนชุมชนบ้าน น งฝ้ายมีคุณภาพด้านเนื้ าและ
เทคนิคผลิต ื่ โดยร ม ยู่ในระดับดีมาก และประ ิทธิภาพ
ข งบทเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นมีประ ิทธิภาพ . / .  ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก า นด /  

.  ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งนักเรียน ก่ นเรียนและ
ลังเรียน ด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น ร่ มกับ

กระบ นการจัดการเรียนรู้แบบร่ มมื ด้ ยเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผล ัมฤทธิ์ ( ) ราย ิชาภา าไทย มีคะแนนก่ นเรียน
เท่ากับ (   .  . . . ) คะแนน ลังเรียนเท่ากับ ( 

  .  . . . )  ซึ่งคะแนน ลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
มากก ่าก่ นเรียน ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติที่  .  ซึ่ ง

ดคล้ งกับ ิจัยข ง [2]  ที่ได้ท าการ ึก าเรื่ ง การ
พัฒนาบทเรียน  าเร็จรูปการ์ตูนเรื่ ง  าน น ุภา ิต และ
ค าพังเพย ผลการ ิจัยพบ ่า ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนก่ น
เรียนและ ลังเรียนข งนักเรียนที่ ได้รับการเรียนรู้  จาก
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น แตกต่างกัน ย่างมีนัย  าคัญ
ทาง ถิติที่ระดับ .  โดย ลังเรียน ูงก ่าก่ นเรียน 

.  ผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจต่ บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย
นร่ มกับการเรียนรู้แบบร่ มมื ด้ ยเทคนิคแบ่งกลุ่ม

ผล ัมฤทธิ์ ( ) ราย ิชาภา าไทย โดยร ม ยู่ในระดับ
มาก โดยค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ  (   .  . . . ) ซึ่ ง
บทเรียน ามารถต บ น งการเรียนรู้ข งผู้ เรียนได้ดี
มากก ่าการเรียนกับต าราแบบเก่า ท าใ ้ผู้เรียน นใจ และ
ตั้งใจที่จะเรียนรู้มากข้ึน 

6. ข้อเสนอแนะ
.  ค ร ร้างและพัฒนาค มพิ เต ร์ช่ ย นใ ้มี

รูปแบบการเรียนรู้ที่ ลาก ลายและเ มาะ มกับ ัยข ง
ผู้เรียน 

.  ค รพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นใ ้ง่ายและ
ะด กต่ การเรียนได้ทุกที่ ทุกเ ลา เช่น การเรียนรู้บน

เ ็บไซต์ เป็นต้น 
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.  ค รมีการ ึก าเกี่ย กับ ิธีการ นแบบต่าง  เพื่
น ามาประยุกต์ใช้ร่ มกับบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น 

7. เอกสารอ้างอิง
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. 
( ). กรุงเทพ : พัฒนา ิชาการ ึก า จ ากัด. 

 ปิยะธิดา ัง ะโณ. ( ). การพัฒนาบทเรียน 
ส าเร็จรูปการ์ตูนเร่ืองส านวน สุภาษิต และค าพังเพย 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนมหา
วชิราวุธ จ.สงขลา. ลัก ูตรปริญญาการ ึก า
ม าบัณฑิต าขา ิชาการมัธยม ึก า ม า ิทยาลัย รี
นครินทร ิโรฒ. 

 ุปรีชา  น าระ . คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) .  ค้นเมื่  พฤ จิกายน  จาก 

:// . . / /  
 ผ่ งฉ ี  มณีรัตน์พันธุ์ .  การเ รียน รู้แบบร่วมมือ .  
ค้นเมื่   พฤ จิกายน  จาก  

:// . . / /  
 บุญชม รี ะ าด. ( ). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้ง 
ที่ . กรุงเทพ : โรงพิมพ์ รี นันต์. 

 มนึก ภัททิยธนี. ( ). การวัดผลการศึกษา. 
กา ินธุ์: ประ านการพิมพ์. 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บร่วมกับการจักการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตัน 

 The Development of Computer Assisted Instruction with Self-Directed 
Learning on Music and Dance for Grade 4 Student Case Study at 

WatKhlongTan School 
ปรียาภรณ์ คล้ายเจ๊ก )  ภานุ ัฒน์ รีไชยเลิ ) 

นัก ึก า าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี 
ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ) 

าขา ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม )

.  . .  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองที่มุ่งเน้นการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง รายวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตัน เพื่อ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีความยาก และต้อง
อาศัยจินตนาการในการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีที่
สามารถแสดงสื่อมัลติมีเดีย ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึง
เนื้อหาต่างๆได้โดยง่าย ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อ
น าเสนอแนวทางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านเว็บร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง รายวิชา
ดนตรี-นาฏศิลป์  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนวัดคลองตัน 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดคลองตัน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา2558 ภาคเรียนที่2 
จ านวน 20 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบยกกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้
ในงานวิจัยประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น, แบบทดสอบก่อนเรียน, แบบทดสอบหลังเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยทั้งฉบับ
( X = 4.58, S.D. = 0.39) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใน

รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที ่4 ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น  การเรียนรู้แบบ
น าตนเ ง มัลติมิเดีย 

Abstract 
 This research was an experimental 
research. The purpose of this study was to 
Development of Computer Assisted Instruction 
with Self-Directed Learning on Music and 
Dance for Grade 4 Student Case Study at 
WatKhlongTan School, which helped students 
to learn the difficulty and using more 
imaginary subject, We used mixed multimedia 
technology to present the content and web 
technology to deliver them. The purpose of this 
study were 1) to develop a Computer Assisted 
Instruction(CAI) with Self-Directed Learning 
on Music and Dance for Grade 4 Student Case 
Study at WatKhlongTan School, 2) to study the 
students’ achievement after learning with 
developed of Computer Assisted Instruction, 
and 3) to study satisfaction of the developed of 
Computer Assisted Instruction. The Group 
random cluster sampling was employed in the 
study, was 20 grade 4 students who studied at 
WatKhlongTan School. The research tools 
were the developed of Computer Assisted 
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Instruction, pretest, posttest, and satisfaction. 
The results showed this 1) the academic 
achievement of students learning from the 
developed of Computer Assisted Instruction 
was higher than pretest whit the statistical 
significance of .05 level. And 2) the satisfaction 
towards the Computer Assisted Instruction was 
at a high level ( X = 4.58, S.D. = 0.39) 

Keywords: Computer Assisted Instruction, Self-
Directed Learning, Multimedia 

1. บทน า
การเรียนรู้แบบน าตนเ ง (  )

เป็ นกระบ นการจัด การ เรี ยนการ น เพื่ พั ฒ น า 
ค าม ามารถในการคิด ิเคราะ ์ข งผู้เรียนแน ทาง นึ่ง 
ทั้งนี้ เนื่ งจากการเรียนรู้แบบน าตนเ งเป็น กระบ นการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ริเริ่มและ ิเคราะ ์ ค ามต้ งการ
ข งตนเ ง ่าต้ งการที่จะเรียนรู้ เรื่ งใด มีการก า นด
เป้า มายการเรียนรู้ที่ ามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ท าการ าง
แผนการเรียนรู้แล้ เรียนรู้ ตามแผนที่ างไ ้และมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ย่างต่ เนื่ ง ซึ่งกระบ นการดังกล่า
จะช่ ยเ ริม ร้างกระบ นการคิด ิเคราะ ์และคิด ย่างเป็น
ระบบข งผู้เรียน  า รับการเรียนรู้แบบน าตนเ งนั้นผู้เรียน
าจเรียนรู้ร่ มกับเพื่ น รื ผู้ นก็ได้โดยที่ผู้ นจะมี

บทบาทเป็นผู้  าน ยค าม ะด กในการเรียนรู้และจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นใ ้ผู้ เรียนได้มี ่ นร่ มรับผิดช บในการ
เรียนรู้และลงมื ปฏิบัติด้ ยตนเ ง ซึ่งการเรียนรู้แบบน า
ตนเ งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ นที่ ามารถ
น ามาใช้ได้ทุกช่ ง ัยและทุกระดับการ ึก าและค รมีการ
ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก  

 .  แ ่ ง     
รัฐ เมริกา (  ้างใน มนต์ชัย เทียนท ง  )  

ได้นิยามค าม มายไ ้ ่า เป็นระบบการเรียนการ นที่
น าเ น ผ่านเครื ข่าย ินเต ร์เน็ต รื ินทราเน็ตข ง
งค์กร โดยใช้เบราเซ ร์  

ปัจจุบันได้มีการน าการเรียนการ นผ่านเ ็บ(
 )  รื แม้แต่ที่เรียก ่า ค มพิ เต ร์ช่ ย

นบนเ ็บ (   ) แต่ละแบบจัดเป็นรูปแบบข ง
การเรียนการ นผ่านระบบเครื ค มพิ เต ร์ทั้ ง ิ้น
(ปรัชญานันท์ นิล ุข )  การเรียนการ นผ่านเ ็บ
ได้เข้ามามีบทบาท ย่างยิ่งในระบบการ ึก าในปัจจุบันเป็น

การจัดการเรียนการ นที่ใ ้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้ ยตนเ ง 
โดยการ ืบค้นข้ มูลค ามรู้ในค มพิ เต ร์ (ทิ นา แขมมณี

)  จากค ามก้า น้าข งเทคโนโลยีด้านเครื ข่าย
ในปัจจุบัน ่ งผลใ ้รูปแบบข งการเรียนการ นได้
ปรับเปลี่ยนไปโดยไม่ได้จ ากัด ยู่แต่ในเฉพาะ ้ งเรียน
เท่านั้น ดังนั้นจะเ ็น ่ามีการน าเทคโนโลยีด้านเครื ข่ายมา
ปรับใช้กับการจัดการเรียนการ นที่ผู้เรยีนมีค ามเป็น ิ ระ 
ไม่ยึดติดกับเ ลา ถานที่ และบุคคล และเป็นการเรียนการ

นที่ผู้เรียนมีค ามเป็น ิ ระในการ  าร จเนื้ า าระต่าง 
 ตามค ามพร้ ม ค ามถนัด และค าม นใจข งตน และ

ท าใ ้ผู้ เรียนเกิดทัก ะการคิด ย่างเป็นระบบ การคิด
ิเคราะ ์แบบ ืบค้น การคิดเชิง ิเคราะ ์การ ิเคราะ ์ข้ มูล 

มีทกั ะในการแกป้ัญ า ตล ดจนเป็นการเปิด โ กา ใ ้เกิด
ปฏิ ัมพันธ์ระ ่างผู้เรียนกับผู้ นผู้เรียนกับผู้เรียน รื
ผู้เรียนกับเนื้ าบทเรียน 

จะเ ็นได้ ่าการเรียนรู้แบบน าตนเ งและการเรียนการ
นบนเ ็บเป็นแน การจัดการเรียนการ นที่มุ่งเน้นใ ้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามค าม นใจข งตนเ งเน้นผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริงและช่ ยพัฒนาทัก ะทางด้านการคิด ิเคราะ ์
ข งผู้เรียน ซึ่ง ดคล งกับพระราชบัญญัติการ ึก า
แ ่งชาติพุทธ ักราช  ที่มุ่งเน้นใ ้มีการจัดการเรียน
การ นโดยยึดผู้เรียนเป็น  าคัญและน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการ ึก าเพื่ ใ ้ผู้เรียนมีการพัฒนาขีดค าม ามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและมีทัก ะเพียงพ ที่จะใช้เทคโนโลยีใน
การแ ง าค ามรู้ด้ ยตนเ งได้ ย่างต่ เนื่ งตล ดชี ิต 
ผู้ ิจัยจึงน าเ ็บที่ช่ ยจัดการเรียนการ น  าเร็จรูป ย่าง 

 และใช้โปรแกรม   ผลิต
ื่ การ นมัลติมีเดียที่ช่ ยดึงดูดค าม นใจข งผู้เรียน เข้า

มาช่ ยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบน าตนเ งบนเ ็บ 
 า รับนักเรียนระดับประถม ึก าในราย ิชาดนตรี  

นาฏ ิลป์ เพื่ เป็นแน ทางในการจัดการ ึก าที่จะช่ ย
เ ริม ร้างและพัฒนาค าม ามารถในการคิด ิเคราะ ์ข ง
ผู้เรียนใ ้มีระดับคุณภาพตามจุดมุ่ง มายข ง ลัก ูตรและ
ช่ ยยกระดับผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนข งผู้เรียนใ ้ ูงขึ้น ีก
ทั้งยังเป็นการช่ ยปลูกฝังทัก ะการเรียนรู้แบบน าตนเ ง
ใ ้กับผู้เรียนตั้งแต่ในระดับประถม ึก า ซึ่งจะช่ ยท าใ ้
คุณลัก ณะนี้ติดตั ผู้เรียนไปในระดับการ ึก าที่ ูงขึ้น ัน
จะน าไป ู่ ัฒนธรรมการเรียนรู้ตล ดชี ิตข งผู้เรียนได้ใน
นาคต
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
.  เพื่ น า เ น แ น ท างการพั ฒ น าบ ท เรี ย น

ค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบ
น าตนเ ง ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์  ข งนัก เรียน ช้ัน
ประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ัดคล งตัน 

.  เพื่ ึก าผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ ยบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบ
น าตนเ ง ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์  ข งนัก เรียน ช้ัน
ประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ัดคล งตัน 

.  เพื่ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนด้ ยบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบ
น าตนเ ง ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์  ข งนัก เรียน ช้ัน
ประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ัดคล งตัน

3. วิธีด าเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 . .  ประชากร คื นักเรียนโรงเรียน ัดคล งตัน 
 . .  กลุ่มตั ย่าง คื นักเรียนโรงเรียน ัดคล งตนั 

ช้ันประถม ึก าปีที่  ทั้งระดับช้ัน จ าน น  คน โดย
ใช้ ิธีการ ุ่มแบบยกกลุ่ม 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

การ ิจัยเรื่ งการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย
นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ ง 

ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์ ข งนักเรียนช้ันประถม ึก าปีท่ี  
โรงเรียน ัดคล งตันผู้ ิจัยได้ด าเนินการ ิจัยตามแน  

  (  )  ดังนี ้
. .  ขั้น ิเคราะ ์ 

 ึก าปัญ าที่เกิดขึ้นที่เกี่ย ข้ งกับการ ึก า ิชา
ดนตรีนาฏ ิ ลป์  (เทพย์  จิตนา าร )  ึ ก า

ลัก ูตรและมาตรฐาน/ตั ช้ี ัด และจุดประ งค์การเรียนรู้ 
เพื่ น ามาจ าแนก เนื้ า ิ ชาดนตรี นาฏ ิ ลป์  เรื่ ง
ค าม ัมพันธ์ข ง ิถีไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านในแต่ละ
ภาค  ิเคราะ ์เนื้ าเข้ากับจุดประ งค์ในราย ิชา ิชา
ดนตรีนาฏ ิลป์  ึ ก า ิธีการ ร้าง ื่ มั ลติมี เดี ยจาก
โปรแกรมต่าง และ กแบบบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น
ผ่านเ ็บเพื่ น ามาประยุกต์ใช้ในการ กแบบบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บ ึก ารูปแบบการจัดการ
เรียนการ นแบบน าตนเ งเพื่ เป็นแน ทางร่ มกับการ

กแบบ ื่ บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับ
การจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ งและ ึก าจากเ ็บไซต์ 
เ ก ารต่าง  และงาน ิจัยท่ีเกี่ย ข้ ง 

. .   ข้ันการ กแบบ 
 กแบบบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บ

ร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ งราย ิชาดนตรี  
นาฏ ิลป์ เรื่ งค าม ัมพันธ์กับ ิถีไทยกับดนตรีและเพลง
พื้นบ้านในแต่ละภาค การ กแบบ งค์ประก บต่าง  ที่
ปรากฏบนเ ็บ กแบบกระดาน นทนา  กแบบ
แบบทด บ 

. .   ขั้นการพัฒนา 
 . . .   พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย

นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ ง โดย
พัฒนา ื่ บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นโดยใช้โปรแกรม 

  ใน ร้ า ง ื่ มั ล ติ มิ เดี ย โด ย ก าร ใ ่
ภาพกราฟิกที่เกี่ย ข้ งกับบทเรียนด้ ยการใ ่ภาพเครื่ ง
ดนตรีที่มาจากข งจริงใ ้ผู้เรียนได้เ ็นลัก ณะข งเครื่ ง
ดนตรีข งจริง ใ ่เ ียงพื้น ลังเป็นเ ียงข งดนตรีในแต่ละ
ภาคช่ ยใ ้ผู้เรียนได้ฟังเ ียงดนตรีพื้นบ้านข งจริง ใ ่เ ียง
ค า ธิบายเนื้ าในบทเรียนช่ ยใ ้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้ าใน
บทเรียนมากขึ้นจากการฟัง ใ ่เ ฟเฟคตั นัง ื ช่ ยใ ้
บทเรียนมีค าม ยงามน่า นใจยิ่งข้ึนและพัฒนาบทเรียนใช้
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการ น  าเร็จรูปผ่านเ ็บข ง 

. .  ช่ ยใ ้ผู้ เรียน ามารถเข้าไป
ึก าในบทเรียนที่ ร้างขึ้นได้ ย่าง ะด กยิ่ งขึ้นและ
ามารถเรียน รื ทบท นบทเรียนได้ทุกที่ทุกเ ลา  

 . . .   พัฒนาแบบประเมินบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบ
น าตนเ ง  ด้านเนื้ าและด้านเทคนิคการผลิต ื่    

. . .   พัฒนาแบบทด บก่ นเรียนและ
ลังเรียน 

 . . .   ผู้ ิจัยได้ ร้างแบบทด บไ ้
จ าน นทั้ง มด    ข้ ลังจากนั้นน าแบบทด บที่ ร้าง
ขึ้นไปประเมิน าค่าค ามเที่ยงตรง  ( )  โดยผู้เช่ีย ชาญ
ทั้ง    ท่าน  ผลการประเมินพบ ่าแบบทด บที่ผู้ ิจัยได้
พัฒนาขึ้น  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ าน น    ข้   ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจ าน น    ข้   โดยมีค่า    เท่ากับ  
.   และน าแบบทด บไป าค่าค ามยากง่ายและ  านาจ

จ าแนกต่ ไป 
 . . .   ผู้ ิจัยน าแบบทด บจ าน น    

ข้   ไปท าการ าค ามยากง่ายและ  านาจจ าแนกกับ
นัก ึก าช้ันประถม ึก าปีที่  ซึ่งเคยผ่านการเรียนใน
ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์มาก่ นแล้   จ าน น    คน 
พบ ่ามีข้ บไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก า นดไ ้จ าน น    ข้  
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ดังนั้น  ผู้ ิจัยจะเ ลื ข้ บจ าน น    ข้   เพื่ น าไป า
ค่าค ามเชื่ มั่นในล าดับต่ ไป 

 . . .   ผู้ ิจัยเลื กข้ บจ าน น    ข้  
จาก    ข้   เพื่ น ามา าค่าค ามเช่ื มั่นข งข้ บทั้ง
ชุดพบ ่าแบบทด บมีค่าค ามเชื่ มั่น ยู่ที่  .   ซึ่ง ยู่ใน
เกณฑ์ที่ เ มาะ ม  แ ดง ่าแบบทด บชุดนี้ ามารถ
น าไปใช้ในการ ิจัยได้ 

. .   การน าไปใช้ 
 น าบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับ

การจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ งไปทดล งกับกลุ่มตั ย่าง
โดยมีกระบ นการเรียนรู้ดังนี ้

. . .   ผู้ ิจัยใ ้ผู้เรียนท าแบบทด บก่ น
เรียน  

 . . .   ใ ้ ผู้ เรียน ึก าเนื้ า าระจาก
บทเรียน  ซึ่งใน น้าบทเรียนจะประก บไปด้ ยเนื้ าใน
เรื่ งนั้น  ด้ ยตนเ ง ากมีข้ ง ัยผู้ เรียน ามารถ

บถามผู้ น รื แลกเปลี่ยนค ามรู้ระ ่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียนได้ผ่านกระดาน นทนา 

 . . .   เมื่ ผู้เรียนเข้าเรียนครบทั้ง  น่ ย
การเรียนรู้แล้   ผู้ ิจัยจะใ ้ผู้เรียนท าแบบทด บ ลังเรียน
เพื่ ัดผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ่าผู้เรียนมีผล ัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ ูงขึ้น รื ไม่  ลังจากผู้เรียนท าแบบทด บ ลัง
เรียนเ ร็จ ิ้นแล้   ใ ้ผู้เรียนท าแบบประเมินค ามพึงพ ใจ 

 . . .   ลังจากนั้นท าการร บร มข้ มูล
ทั้ง มด ีกครั้ง  เพื่ น ามา ิเคราะ ์และ รุปผล ิจัยต่ ไป 

. .   การประเมินผล 
 ิเคราะ ์ข้ มูลที่ได้จากการทดล ง  าค่าทาง ถิติ

รุปผลการทดล ง  และเขียนรายงานผลการ ิจัย 

4. ผลการวิจัย
ผลการด าเนินงาน ิจัยประก บผลการ ิจัยดังนี้
.   ผลการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่าน

เ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ ง  ประก บด้ ย
บทเรียนบนเ ็บไซต์ดังภาพตั ย่าง  ต่ ไปนี้ 

  (ก) (ข) (ค) 

รูปภาพที่ 1 (ก) น้าเข้า ู่ระบบ  (ข) น้าเมนู ลักข ง
ผู้เรียน  (ค) น้ากระดาน นทนา 

“จากรูปภาพที่  1 เป็น ตัวอย่างการเข้ าใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง ซึ่งผู้ เรียนจะมีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแนะน าการใช้งาน
บทเรียน การท าแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน การเข้าเรียนเนื้อหา
ในบทเรียน การเข้าสู่กระดานสนทนาระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือ
ผู้เรียนกับผู้สอน และข่าวประชาสัมพันธ์จากครูผู้สอนเป็นต้น” 

  (ก) (ข) (ค) 
รูปภาพที ่ 2 (ก) น้าเข้า ู่ระบบ  (ข) น้าเมนู ลักข ง
ผู้ น  (ค) น้าเพิ่มข้ มูลนักเรียน 

“จากรูปภาพที่ 2 เป็นตัวอย่างการเข้าใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบน า
ตนเองส าหรับครูผู้สอน ซึ่งผู้สอนจะมีสิทธิ์ในการดูแล แก้ไขข้อมูล
นักเรียน โดยผู้สอนจะท าหน้าที่ เพิ่ม - แก้ไขรายช่ือผู้เรียนทั้งหมด
ได้ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา ตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้เรียน 
ก าหนดเวลาเข้าใช้งานของบทเรียนรวมทั้งก าหนดเวลาในการท า
แบบทดสอบและครูผู้สอนจะสามารถดูหรือตรวจสอบคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนของผู้เรียนได้แต่เพียงผู้เดียว”

. .   จากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นผู้เช่ีย ชาญจ าน น 
  ท่านได้ประเมินคุณภาพบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น

ผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ ง ราย ิชา
ดนตรี นาฏ ิลป์  ข งนักเรียนช้ันประถม ึก าปีที่   
โรงเรียน ัดคล งตัน ด้านเนื้ า ยู่ในระดับดีมาก  ดังแ ดง
ในตารางที่    ดังนี้ 

ตารางที่  1  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบ
น าตนเ ง ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์  ข งนัก เรียน ช้ัน
ประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ัดคล งตัน ด้านเนื้ า 

ด้านเนื้ า X  . . ค ามเ มาะ ม 
เฉลี่ยร ม .  .  มากที่ ุด 

“ตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่ มีต่อความ
เหมาะสมของบทเรียน ด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.74, S.D. =0.31 )”

312



       ( ) 

ตารางที่  2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบทเรียน
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการ
เรียนรู้แบบน าตนเ ง ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์ ข งนักเรียน
ช้ันประถม ึก าปีท่ี  โรงเรียน ัดคล งตัน ด้านเทคนิคการ
ผลิต ื่  

ด้านเทคนิคการ
ผลิต ื่  

X . . ค ามเ มาะ ม 

เฉลี่ยร ม .  .  มากที่ ุด 
“ตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่ มีต่อความ

เหมาะสมของบทเรียน ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.67, S.D. =0.40 )”

. .  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่ นเรียน
และ ลังเรียนที่เรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่าน
เ ็บ ดังแ ดงในตารางที่  ดังนี้ 

ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบผล มัฤทธ์ิทางการเรยีน
ก่ นเรียนและ ลังเรียนด้ ยบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น
ผ่านเ ็บ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้ ยตนเ ง มีผลดังต่ ไปนี้ 

การทด บ  X  . .  
คะแนนก่ น

เรียน 
 .  .  

.  คะแนน ลัง
เรียน 

 .  .  

*อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
“จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนวัดคลองตัน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05” 

. .  ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้เรียนที่มีต่
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการ
เรียนรู้แบบน าตนเ ง ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์ ข งนักเรียน
ช้ันประถม ึก าปีที่  โรงเรียน ัดคล งตัน ดังแ ดงใน
ตารางที่  

ตางรางที่   4  ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข ง
ผู้เรียนที่มตี่ บทเรียนบทเรียนบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น
ผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ ง ราย ิชา
ดนตรี นาฏ ิลป์  ข งนักเรียนช้ันประถม ึก าปีที่   
โรงเรียน ัดคล งตัน   

ค ามพึงพ ใจ X  . . ค ามเ มาะ ม 
เฉลี่ยร ม .  .  มากที่ ุด 

“จากตารางที่  4 พบว่าการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
เว็บร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง รายวิชาดนตรี -
นาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองตัน 
ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน พบว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.39”

5. สรุปและอภิปรายผล
จากผลข งบทเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นพบ ่า
.   บทเรียนบทเรียนบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น

ผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ ง มีคุณภาพ
ด้านเนื้ าและเทคนิคการผลิต ื่ ยู่ในระดับดีมาก   

.   ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียนข งผู้เรียน ลังเรียน ูงก ่า
ก่ น เรียน ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติที่ ระดับ  .   ซึ่ ง

ดคล้ งกับ ิจัยข ง  ได้ท าการ ึก าเรื่ ง การพัฒนา
บทเรียนค มพิ เต ร์ ช่ ย น เรื่ ง การ ร้างเ ็บเพจ
 า รับนักเรียนช้ันประถม ึก าปีที่  ผลการ ิจัยพบ ่า 

ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนก่ นเรียนและ ลังเรียนข งนักเรียน
ที่ได้รับการเรียนรู้ จากบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น เรื่ ง 
การ ร้างเ ็บเพจ  า รับนักเรียนช้ันประถม ึก าปีที่  
แตกต่างกัน ย่างมีนัย  าคัญทาง ถิติที่ระดับ .  โดย ลัง
เรียน ูงก ่าก่ นเรียน 

.   ผู้เรียนมีค ามพึงพ ใจต่ บทเรียนบทเรียนบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบ
น าตนเ ง ราย ิชาดนตรี นาฏ ิลป์  ข งนัก เรียน ช้ัน
ประถม ึก าปีที่  โรงเรียน ัดคล งตัน  โดยร ม ยู่ใน
ระดับดีมาก  โดยเฉลี่ยเท่ากับ  .   และ ่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  .   เนื่ งจาก  บทเรียนบนบทเรียน
บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการ
เรียนรู้แบบน าตนเ ง ต บ น งต่ ค ามต้ งการข งผู้เรียน
ที่ ามารถเรียนรู้ได้ด้ ยตนเ งได้ทุกท่ีและทุกเ ลา  และ าก
ผู้เรียนมีข้ ง ัยก็ ามารถซักถามผู้ น รื และเปลี่ยน
ค ามรู้กับผู้ เรียนคน ื่นได้ผ่านทางกระดาน นทนา ซึ่ง

ดคล้ งกับ ิจัยข ง  ได้ท าการ ึก าเรื่ ง การ ึก า
ผลการใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ในการพัฒนาทัก ะการ ร้าง
ผล งาน ใน ก าร ก แ บ บ เ ็ บ ไซต์ ข งนั ก เรี ย น  ช้ั น
ประถม ึก าปีที่   โรงเรียนปริน ์ร ยแยล ์ ิทยาลัย 
จัง ัดเชียงใ ม่ ผลการ ิจัย ผลการประเมินผลค ามพึง
พ ใจ ื่ โดยร ม ยู่ในระดับคุณภาพ มาก 
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป
 . .   การ ร้างบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นเพื่

ต บ น งต่ การเรียนรู้แบบน าตนเ ง ผู้ ิจัยค ร ึก า
เทคโนโลยีใ ม่ มาช่ ยในการ ร้างและ กแบบบทเรียน
เพื่ ใ ้ตั ข งโปรแกรม รื บทเรียนมีค ามน่า นใจและทัน
ต่ เทคโนโลยีที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน นาคต  

 . .   รูปแบบการจัดการเรียนการ นแบบน า
ตนเ งที่น าจัดใ ้กับผู้เรียน ผู้ ิจัยค รค านึงถึง ัยและค าม
พร้ มข งผู้เรียน เพราะรูปแบบการ น าจเ มาะกับ
ผู้เรียนบางคน รื บางกลุ่มเท่าน้ัน     

 . .   ก าร เรี ยนกั บ โป รแกรม รื บ ท เรี ยน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นผ่านเ ็บ าจท าใ ้ผู้เรียนขาดการ
ปฏิ ัมพันธ์กับผู้คนในชี ิตจริง เพราะการเรียนในลัก ณะนี้มี
การปฏิ ัมพันธ์ผ่านทางกระดาน นทนาเท่านั้น ไม่เ ็น
ใบ น้าท่าทางและน้ าเ ียง ผู้ ิจัยค ร ึก า าเทคโนโลยีที่
ช่ ยต บ น งต่ การมีปฏิ ัมพันธ์กันได้มากก ่าการ นทนา
ด้ ยข้ ค ามในกระดาน นทนา   

 . .  การใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นท าใ ้
ผู้เรียนมีประ ิทธิภาพทางการเรียนรู้ที่ เพิ่มขึ้นเนื่ งจาก
บทเรียนนี้มีค ามน่า นใจและ ามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุก
เ ลา แต่เพื่ ใ ้มีประ ิทธิภาพที่มากก ่าเดิม ผู้ ิจัยมีแน คิด
่าค ร กแบบ ื่ ใ ้มีค ามน่า นใจมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม

เทคโนโลยีด้าน  ท าใ ้ดูตื่นเต้น และมีค ามน่า นใจมาก
ยิ่งข้ึน 

6.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 . .  ค รมีการพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย
นผ่านเ ็บร่ มกับการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเ ง ใน

ราย ิชา ื่น ตาม ลัก ูตรข ง ถาบันการ ึก าท่ั ไป 
 . .  ค รมี  ในบทเรียนใ ้มากขึ้นเพื่

เ ื้  าน ยใ ้เกิดการโต้ต บระ ่างผู้เรียนกับค มพิ เต ร์
ช่ ย น ย่างต่ เนื่ งและตล ดทั้งบทเรียน  

 . .   ค รมีการ ร้างการ์ตูนภาพเคลื่ นไ ใ ้มาก
ขึ้น รื ใ ่ ื่ ท่ีดึงดูดค าม นใจเช่น ภาพ มิติ เป็นต้น 

7. เอกสารอ้างอิง
 มนต์ชัย เทียนท ง. การ กแบบและพัฒนาค ร์ แ ร์ 

 า รับบทเรียนค มพิ เต ร์ ช่ ย น . กรุงเทพ : 
ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระนครเ นื  . 

 ปรัชญานันท์ นิล ุข. ( ). พื้นฐานการ กแบบการ
เรียนการ นผ่านเ ็บ. าร าร ิทยาบริบาร  ปีที่  

 ฉบับท่ี  (พฤ ภาคม ิง าคม): . 
 ทิ นา แขมมณี. า ตร์การ น: งค์ค ามรู้เพื่ การ
จัดกระบ นการเรียนรู้ที่มีประ ิทธิภาพ  กรุงเทพ : 
 านักพิมพ์แ ่งจุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย. . 

  . ( ). การ กแบบระบบ
การ น  .  ( นไลน์ ). ืบค้นจาก  : 

:// . . / / /
.   มกราคม   

 เทพย์ จิตนา าร. ( ). ปัจจัยที่มีผลต่ การ ่งเ ริม 
ดนตรีไทยข ง ถาน ึก า : ึก ากรณี โรงเรียน ังกัด
 านักงานการประถม ึก าจัง ัดจันทบุรี . ชลบุรี : 

ม า ิทยาลัยบูรพา. 
 นรินทร์ ินทรี  ชาตรี เกิดธรรม  ังคนา กรัณยาธิกุล. 
( ). การพัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น การ
ร้างเ ็บเพจ  า รับนักเรียนช้ันประถม กึ าปีท่ี . ปีท่ี 
 ฉบับท่ี . าร าร ไลย ลงกรณ์ปริทั น์.     

 ชัชชญา กันทาผาม. ( ). การ ึก าผลการใช้ 
บทเรียนค มพิ เต ร์ในการพัฒนาทัก ะการ ร้าง
ผลงานในการ กแบบ เ ็บ ไซต์ ข งนัก เรียน  ช้ัน
ประถม ึก าปีที่  โรงเรียนปริน ์ร ยแยล ์ ิทยาลัย 
จัง ัดเชียงใ ม่. เชียงใ ม่ 
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โปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยดสําหรับการเรียนภาษาจีนเบื้องตน  
“เฮฮาภาษาจีน” 

An Android Application for Learning Basic Chinese “Enjoy Learning Chinese” 

ุ ิมล งเก ม  นฤมล รชร  พรฤดี ิทธิพง  และ เดชา ุฒิ านิช รรพ 
คณะครุ า ตร ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัง ัดจันทบุรี 

คณะ ิทยาการค มพิ เต รและเทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัง ัดจันทบุรี 
.   .  . . .  

บทคัดยอ 
โปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

สํ า หรั บ เ รี ยนภ าษาจี น เบื้ อ ง ตน  “ เ ฮ ฮาภาษาจี น ” 
ไดพัฒนาขึ้นเพื่อ พัฒนาทักษะในการใชภาษาจีนของผูใช 
ดานการฟง พูด อาน และเขียน โดยมีภาพ ตัวอักษร 
และเสียงจากคนจีนเจาของภาษาจํานวน 1,783 ไฟลเสียง
เปนสื่อกลางในการเรียนรู เพื่อสงผลใหผูใชเกิดการเรียนรู 
ไดเร็วขึ้น โดยมีเมนูหลักทั้งหมด 6 เมนู ไดแก หลักการ 
พินอิน ผสมคํา ตัวอักษรภาษาจีน คําศัพท และเกม 
ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตความรูพื้นฐาน ตลอดจนผูใช
สามารถฝกทักษะการเขียนอักขระจีน ทักษะการฟง 
การออกเสียงไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถ 
นําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

Abstract 
An Android application for learning basic Chinese 

“Enjoy learning Chinese” was developed for 
enhancing basic Chinese literacy in the four main 
skills, i.e. listening, speaking, reading and writing. 
The media comprising of images, texts, and recorded 
1,783 sounds from Chinese native speaker could 
improve those skills for learners. This media 
consisted of six modes, that is a principle, pinyin, 
constructing Chinese alphabet, vocabulary and game. 
Its content covered from basic lessons to difficult 
lessons in order to help the learner to practice 
writing Chinese alphabet, listening and spelling 
words as well. Furthermore, they could use the 
improved skills in real life. 

คําสําคัญ: ภา าจีน พิน ิน โปรแกรมประยุกต 

1. บทนํา
ภา าจีนเปนภา า ากลข งโลก ซึ่งมีผูใชถึง  ใน 

ข งประชากร โลก และยั ง เปน นึ่ ง ในภา า ํ าคัญ 
ที่ใชในการประชุมตาง  ข ง งคการ ประชาชาติ ีกทั้ง 
ยังเปนภา าแมข ง ีก ลายประเท  ร มถึงประเท  
ที่เปน มาชิกประชาคม าเซียน ยางประเท ิงคโปร 
ีกด ย เพื่ ค ามเปนเ กภาพ รัฐบาลจีนจึงกํา นดใ

ภา าจีนกลาง เปนภา ากลางในการติดต ื่ าร 
โดยผูที่ นใจ ึก า ามารถเรียนผาน ัท ัก รภา าจีน  
ซึ่งเปนการนําตั ัก ร รื ัญลัก ณมากํา นดเพื่ แทน
เ ียงตาง  แบง กเปน  ประเภท ลัก  คื  ) จู ิน 
(注音符号) และ ) พิน ิน (汉语拼音) ซึ่งงาน ิจัยนี้
กลา ถึงการเรียนภา าจีนโดยใชพิน ิน 

พิน ิน เปนที่ย มรับจาก ถาบันนานาชาติ ลายแ ง 
และเปนระบบมาตรฐาน (  ) ในการถายท ดเ ียง
ภา าจีนด ย ัก รโรมัน เนื่ งจากตั ัก รจีนเปนระบบ
ัก รภาพ ทําใ ทั้งคนจีนเ งและชา ตางชาติ ตางเรียน

ภา าจีนผานพิน ิน  
จากปญ าดังกลา  ผู ิจัยจึงไดพัฒนาโปรแกรมประยุกต

บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด ํา รับเรียนภา าจีน
เบื้ งตน เ าภา าจีน  เพื่ ต งการพัฒนาค าม ามารถ
ในการใชภา าจีนข งคนไทย โดยผูใช ามารถพัฒนาทัก ะ
ดานการฟง พูด าน เขียน และมีทั นคติที่ดีต การเรียน
ภา าจีนกลาง 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
.  ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด 
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ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด คื  ซ ฟตแ รระบบเปด 
เปนที่นิยมใชกันทั่ โลก เพราะ ามารถนําร ั ตนฉบับ 
มาปรับแตง พัฒนา ประยุกต รื รางขึ้นใ มด ยขั้นต น
ิธีการไมยุงยาก ีกทั้งยังมีระบบร งรับจาก ลาย ุปกรณ

และต บ น งต ค ามต งการในปจจุบัน [1] 
.  พิน ิน 

พิน ิน รื  ั่นย ี่พิน ิน คื  ระบบในการถ ดเ ียง
ภา าจีนมาตรฐานด ยตั ั ก ร โ รมัน ค าม มาย 
ข งพิน ิน คื  การร มเ ียงเขาด ยกัน  นั่นคื  การกํา นด 
ใ ใชตั ัก รตั นึ่ง ํา รับแทนเ ียง นึ่ง  ในภา าจีน 
ไ ยางตายตั  เชน บี ( ) และ ดี ( ) ในระบบพิน ิน 
เปนเ ียง โป  และ เต  ตามลําดับ ซึ่ งแตกตาง 
จากภา า ังกฤ  พิน ิน ามารถแบงเปน  น ลัก  
คื  ) เ ียงพยัญชนะ ) เ ียง ระ ) เ ียง รรณยุกต 
ซึ่ง ากผู เรียน ามารถจดจําเ ียงแตละ น ยเ ียงได  
ทําใ ามารถเรียนภา าจีนไดงายขึ้น [2] 

.  งาน ิจัยที่เกี่ย ข ง 
ละ งเพชร และป ีณา ไดทําการพัฒนาแ พพลิเคชั่น

การ เรี ยนรูภา ากัมพูชาบนมื ถื ระบบปฏิบัติ การ 
แ นดร ยด โดยใช    ซึ่ ง เปนเ ็ บ
แ พพลิเคชั่น ในการพัฒนาโดยมี ัตถุประ งค เพื่ พัฒนา
นัก ึก าม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก 
ิทยาเขตจันทบุรี และบุคคลทั่ ไป โดยแบงเปน  ั ข

ใ ญ  คื  ) พยัญชนะ ) คํา ัพท และ ) นทนา 
(มีเ ียง) โดยคํา ัพทมีทั้ง มด  ม ด และ นทนา 
มีทั้ ง มด   ม ด  โดยแ ดงตั เ ลื ก เปนรูปภาพ 
พร มชื่ กํากับ ม ด มู เพื่ ใชงานงาย เชน ม ดคํา ัพท 
แ ดงรูปภาพแตละ ม ด มูข งคํา ัพท น ม ด นทนา 
มีประโยคพร มเ ียงใ ฟง ทําใ ะด ก บายต การใชงาน 
และเปนไปตาม ัตถุประ งคที่กํา นดไ  [3] 

รัตติยา ไดทําการ ิจัยในช้ันเรียน เรื่ ง การ าน ะกดคํา
ในภา าจีนโดยใชแบบทด บ โดยมี ั ตถุประ งค 
เ พื่  )  ร า ง ชุ ด ฝ ก ทั ก ะ ก า ร า น ะ ก ด พิ น ิ น 
) าประ ิทธิภาพข งชุดฝกทัก ะ ) ัดผล ัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู เรื่ ง การ าน ะกดพิน ิน กลุมตั ยาง 
คื  นั ก เ รี ยนชั้ นมั ธยม ึ ก าปที่   จํ าน น   คน 
ภาคเรียนที่  ปการ ึก า  เครื่ งมื ที่ใชในงาน ิจัย 
ไ ด แ ก  )  นั ง ื แ บ บ เ รี ย น ภ า า จี น ร ะ ดั บ ต น 
) ื่  ิ่ งประดิ ฐ ไดแก ชุดฝกทัก ะ เรื่ ง การ าน
ะกดพิน ิน จําน น  ชุด และ ) แบบทด บก นเรียน

และ ลังเรียน จําน น  ข  ผลการ ิจัยพบ า นักเรียน 

มีค ามกระตื รื รนที่จะเรียนมีค าม นุก นานขณะเรียน 
เกิดทัก ะการเรี ยนรูมากขึ้นก าเดิม ผลการทด บ 
พบ า จากการเรียนโดยใชชุดฝกทัก ะการ าน ะกดพิน ิน 
ทําใ ผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน ลังเรียน ูงก า ก นเรียน 
 และพัฒนาผูเรียนดานพุทธิพิ ัย ทัก ะพิ ัย จิตพิ ัยไดดี
ยิ่งขึ้น [4] 

3. วิธีการดําเนินงาน
โปรแกรมประยุกตบนระบปฏิบัติการแ นดร ยด ํา รับ

เรียนภา าจีนเบื้ งตน เ าภา าจีน  มีการ ัดเ ียง 
จากชา จีนเจาข งภา า โดยมีจําน นเ ียงถึง  เ ียง 
และมีคํ า ัพทก า   คํ า  โดยมี เนื้ าคร บคลุ ม 
ตั้งแตพื้นฐาน กฎการใชพิน ิน ลักการตาง  ตล ดจนการ
ฝกทัก ะการเขียน โดยมีขั้นต นดําเนินงาน ดังต ไปนี ้

.  นประก บข งโปรแกรมประยุกต 
เมื่ ผูใชแตะที่ นาจ  จะเขามายัง นาเมนู ลักข ง ื่ ที่

รางขึ้น ประก บด ยเมนู ลักทั้ง มด  เมนู ไดแก 
ลักการ พิน ิน ผ มคํา ตั ัก รภา าจีน คํา ัพท และ

เกม ดังตั ยาง นาจ  แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 1 เมนูหลักของสื่อการเรียนรู

. .  ลักการ 
นแนะนําผู ใชเกี่ ย กับกฎ และ ลักการตาง   

ข งการเรียนภา าจีนด ยพิน ิน เชน การ ิธีการ กเ ียง
พยัญชนะ ประเภทข ง ระ การใ รรณยุกตในพิน ิน 
และการลดรูป ระ เปนตน ซึ่งเปนค ามรูพื้นฐานก นการ
เรียนภา าจีนที่ผูใชจําเปนต งทราบ และ ากมีทัก ะ
พื้นฐานที่ดี ทําใ ผูใช ามารถเรียนภา าจีน และ กเ ียง

เฮฮาภาษาจีน
หลักการ พินอิน ผสมคํา

ตัวอักษร
ภาษาจีน คําศัพท เกม

316



       ( )  

ภ า าจี น ไดดี ยิ่ ง ขึ้ น  ดั งตั ย า ง นาจ ข ง ั ข  
ลักการ  แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 2 หนาตางเนื้อหาหลักการ

. .  พิน ิน 
เนื้ าข งพิน ิน ประก บด ย พยัญชนะ ระเดี่ย  

ระผ ม และ รรณยุกต ซึ่งในแตละเนื้ าประก บด ย 
พิน ิน คํา าน และผูใช ามารถกดที่ลําโพงเพื่ ฟงเ ียงได 
พิน ินประก บด ย ียงทั้ง มด  ตั  ดังตั ยาง นาจ  
แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 3 หนาตางเนื้อหาพินอิน เมนู พยัญชนะ

. .  ผ มคํา 
เนื้ าข งผ มคํา ประก บด ย พยัญชนะ  ตั  

ที่ า ม าร ถผ มกั บ ระ เดี่ ย และ ระผ ม  เนื้ า 

แ ดงรูปแบบข งการใ รรณยุกตที่ ระ ผูใช ามารถ 
กดที่ นาจ เพื่ ฟงเ ียงแตละเ ียงได แบง กเปน  เ ียง 
ดังตั ยาง นาจ ข ง ั ข  ผ มคํา  แ ดงดังรูปที่  
ซึ่งเมนูผ มคํามีพยัญชนะที่ ามารถผ มกับ ระไดทั้ง มด  
จําน น  เ ียง  

รูปที่ 4 หนาตางเนื้อหาผสมคําของพยัญชนะ b

. .  ตั ัก รภา าจีน 
เนื้ าข งตั ัก รภา าจีน ประก บด ย  เมนู ไดแก

) เมนูเ นขีดตั ัก ร  รูปแบบ โดยผูใช ามารถเรียนรู
เ นขีดตาง  ที่ ยูใน ัก รภา าจีน เนื้ าประก บด ย 
ชื่ ภา าจีน พิน ิน ตั ยาง และ ามารถกดที่ลําโพง 
เ พื่ ฟ ง เ ี ย ง เ น ขี ด ตั ั ก ร ไ ด  ร ม ถึ ง ตั ย า ง 
การเขียนเ นขีดแตละตั  ดังตั ยาง นาจ ข ง ั ข  
เ นขีดตั ัก ร  แ ดงดังรูปที่  ) เมนูลําดับขีดตั ัก ร 
 รูปแบบ แ ดง ลักการเขียนตั ัก รภา าจีนพื้นฐาน 

เชน การลากจากซายไปข า ขีดจากบนลงลาง เปนตน 
) เมนูโครง รางข งตั ัก ร  รูปแบบ แ ดงการจัด าง

ตําแ นงข งตั ัก รภา าจีนในแตละตั าต งเขียน 
ในตําแ นงใด ทําใ ผูใช ามารถเขียนภา าจีนไดงายยิ่งขึ้น 
และ ) การฝกเขียน ผูใชไดรับทัก ะในการเขียนตั ัก ร
ภา าจีน  

สระเด่ียวมี 6 ตัว

สระเด่ียวพิเศษมี 3 ตัว

หลักการ

a o e i u ü

-i e er

สระเด่ียว สระผสม วรรณยุกต

พินอิน
พยญัชนะ

ปว
b

bā bá bǎ bà

ผสมคํา

ba
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รูปที่ 5 หนาตางเนื้อหาเสนขีดตัวอักษร

. .  คํา ัพท 
เนื้ าข งคํา ัพทแบง กเปน  ม ด ไดแก ผลไม 

ัต  ตั เลข งเรียน าชีพ ข งใชในชี ิตประจํา ัน 
รางกาย คร บครั  ี เครื่ งแตงกาย และ ื่น  (ผัก ถานที่ 
า าร ฤดูกาลและ ภาพ ากา  ยานพา นะ) โดยคํา ัพท

แตละคํา ประก บด ย รูป ชื่ ภา าจีน พิน ิน คําแปล 
และ ามารถกดที่ลําโพงเพื่ ฟงเ ียงคํา ัพทได ร มคํา ัพท 
จําน น  คํา ดังตั ยาง นาจ ข ง ั ข  คํา ัพท  
แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 6 หนาตางเนื้อหาคําศัพท

. .  เกม 
เกมฝกทัก ะแบง กเปน  เกม ไดแก พิน ิน รร า 

และ ร ยขีดค ามจํา ซึ่งใน นาตางจะแ ดงคะแนนที่ผูใช
ต บถูก ประเภทคําถามแบบ  ตั เลื ก โดยมีทั้งเลื กต บ
แบบเ ียง รื จะเลื กต บแบบพิน ิน เมื่ เลื กแล  
ใ กด งคําต บ ในแตละเกมมี จําน น  ข  ซึ่งไดมาจาก

การ ุมข งโปรแกรมจากคําถามทั้ง มด  ข  ดังตั ยาง
นาจ  แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 7 หนาตางเกมพินอินหรรษา

4. ผลการดําเนินงานวิจัย
ผูใชเปดโปรแกรม จะพบกับ นาแรกข งโปรแกรม

ดังตั ยาง นาจ  แ ดงดังรูปที่  ใ ผูใชแตะที่ นาจ  
เพื่ เขาไปยัง นาเมนู ลักข งโปรแกรม 

รูปที่ 8 หนาแรกของสื่อการเรียนร ู

นาเมนู ลักข งโปรแกรม ประก บด ย ชื่ โปรแกรม 
ปุมผูจัดทํา ผูใช ามารถแตะปุมที่ ยูมุมบนข าเพื่ ดูผูจัดทํา 
และ ามารถแตะที่ นาจ เมนูได โดยเมนู ลักประก บด ย 
 เมนู ไดแกเมนู ลักการ พิน ิน ผ มคํา ตั ัก รภา าจีน 

คํา ัพท และเกม ซึ่งในแตละเมนูมีคํา ธิบายเมนูบ กเ ม  
ดังตั ยาง นาจ  แ ดงดังรูปที่  ตามลําดับ 

เสนขีด

一 
横 héng 三

คําศัพท

苹果 pínɡɡuǒ แอปเปล

พินอินหรรษา

ส่งคําตอบ

pínɡɡuǒ

ตัวเลือกท่ี 1 ตัวเลือกท่ี 2 ตัวเลือกที่ 3

คะแนน
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รูปที่ 9 หนาตางเมนูหลักของสื่อการเรียนร ู

รูปที่ 10 หนาตางคําอธิบายเมนูหลัก 

เมื่ ผู ใชเลื กเมนู ลักการ จะเขาไปยังเนื้ ากฎ 
และ ลักการข งการเรียนภา าจีนด ยพิน ิน ผูใช ามารถ 
กดปุมโ มเพื่ กลับ ู เมนู ลัก  รื กดปุมถัดไปเพื่ แ ดง
เนื้ าเพิ่มเติมข งเมนู ลักการ  ได ดังตั ยาง นาจ  
ข ง ั ข  ลักการ  แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 11 หนาตางเนื้อหาการออกเสียงพยัญชนะ 

เมื่ ผูใชเลื กเมนูพิน ิน จะมีเมนูย ย  เมนู ไดแก 
พยัญชนะ ระเดี่ย  ระผ ม และ รรณยุกต ใ ผูใชเลื ก
เมนูที่ต งการเรียนรู  ตั ยางเชน ากผู ใชเลื กเมนู 
พยัญชนะ จะแ ดง นาเมนูพยัญชนะขึ้นมา ใ ผู ใช 
แตะที่ นาจ เพื่ เลื กพยัญชนะ จากนั้นโปรแกรมจะแ ดง
เนื้ า ประก บด ย พิน ิน คํา าน และผูใช ามารถ 
กดที่ลําโพงเพื่ ฟงเ ียงพิน ินได ปุมเมนูดานบนซาย 

ามารถกดเพื่ กลับไปยัง นาเมนูย ยพยัญชนะได  
ดังตั ยาง นาจ ข ง ั ข  พิน ิน  แ ดงดังรูปที่  
ตามลําดับ 

รูปที่ 12 หนาตางเมนูยอยของพินอิน 

รูปที่ 13 หนาตางเมนูยอยพยัญชนะ 

รูปที่ 14 หนาตางเนื้อหาพินอิน เมนู “พยัญชนะ” 

เมื่ ผูใชเลื กเมนูผ มคํา โปรแกรมจะแ ดงเมนูย ย
พยัญชนะ เพื่ ใ ผูใชเลื ก าต งการเรียนรูพยัญชนะตั ใด 
และเมื่ กดเลื กพยัญชนะแล  จะปรากฏเนื้ า ดังตั ยาง

น าจ ที่ เ ลื ก  พยัญชนะ   แ ด งดั ง รู ปที่   
ผูใช ามารถกดที่ นาจ เพื่ ฟงเ ียงไดเลย แตละตั
ประก บด ย  เ ียง ผูใช ามารถกดที่ปุมเมนูดานบนซาย
เพื่ กลับไปเลื กพยัญชนะ ีกครั้ ง  รื กดปุมถัดไป 
เพื่ เรียนรูพยัญชนะท่ีผ มกับ ระตั ื่น  
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   รูปที่ 15 หนาตางเนื้อหาการผสมคําของพยัญชนะ b หนาแรก 

เมื่ ผูใชเลื กเมนูตั ัก รภา าจีน จะมีเมนูย ยใ เลื ก 
 เมนู ไดแก ) เ นขีดตั ัก ร  รูปแบบ ) ลําดับขีด

ตั ั ก ร   รูปแบบ )  โครง รางข งตั ั ก รจีน 
 รูปแบบ และฝกเขียน ซึ่งปุมโ มตรงกลาง ามารถกด

เพื่ กับไปยังเมนู ลักได ดังตั ยาง นาจ  แ ดงดังรูปที ่  

รูปที่ 16 หนาตางเมนูยอยของตัวอักษรภาษาจีน 

 เมื่ ผู ใชเลื กเมนูเ นขีดตั ัก ร จะแ ดงเนื้ า
ประก บด ย ิธีการเขียน ชื่ ภา าจีน พิน ิน ามารถกดที่
ลําโพงเพื่ ฟงเ ียงได ร มถึงแ ดงตั ยางตั ัก รที่มีเ น
ขีดนั้นประก บ ยูด ย ากผูใชเลื กเมนูลําดับขีดตั ัก ร 
จะแ ดงเนื้ าประก บด ย พื้นฐานการขีดเ นตาง  
ในภา าจีน  รูปแบบ ากผู ใชเลื กเมนูโครง ราง 
ข งตั ัก รจีน จะแ ดงรูปข งโครง รางทั้ง  รูปแบบ 
และ ากผูใชเลื กเมนูฝกเขียน โปรแกรมจะแ ดงเนื้ า
ํา รับการฝกเขียน โดยผูใชต งเปนผูเขียน จากนั้นกดปุม 

ง  เพื่ ใ โปรแกรมคําน ณคะแนนการเขียน ซึ่งใน 
ทุกเมนู ามารถกดปุมเมนูมุมบนซายมื  เพื่ กลับไปเลื ก
เมนูย ยทั้ง  เมนู รื กดปุมถัดไปเพื่ แ ดงเนื้ า ื่น  
ในเมนูแตละเมนูได ดังตั ยาง นาจ  แ ดงดังรูปที่  
ตามลําดับ 

รูปที่ 17 หนาตางเนื้อหาเมนเูสนขีดตัวอักษร 

รูปที่ 18 หนาตางเนื้อหาเมนลูําดับขีด 

รูปที่ 19 หนาตางเนื้อหาเมนโูครงสรางของตัวอักษร 

รูปที่ 20 หนาตางเนื้อหาการฝกเขียน 

เมื่ ผูใชเลื กเมนูคํา ัพท โปรแกรมจะแ ดงเมนูย ย
คํา ัพทเพื่ ใ ผูใชเลื ก ม ดคํา ัพทที่ต งการ ึก า 
ประก บด ย  ม ด ไดแก ผลไม ัต  ตั เลข งเรียน 
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าชีพ ข งใชในชี ิตประจํา ัน รางกาย คร บครั  ี 
เครื่ งแตงกาย และ ื่น  (ผัก ถานที่ า าร ฤดูกาลและ

ภาพ ากา  ยานพา นะ) เมื่ ผู ใชเลื ก ม ดแล  
จะปรากฏเมนูย ยข งแตละ ม ด จากนั้นใ ผูใชเลื ก
คํา ัพทที่ นใจ โดยคํา ัพท ประก บด ย รูป ชื่ ภา าจีน 
พิน ิน คําแปล และผูใช ามารถกดที่ลําโพงเพื่ ฟงเ ียงได 
ดังตั ยาง นาจ แ ดงคํา ัพท ม ด เครื่ งแตงกาย  
แ ดงดังรูปที่  ตามลําดับ  

รูปที่ 21 หนาตางเมนูยอยของคําศัพท 

รูปที่ 22 หนาตางเมนูยอยของคําศัพทหมวด “เครื่องแตงกาย” 

รูปที่ 23 หนาตางเนื้อหาคําศพัท “เนค็ไท” 

ากผูใชเลื กเมนู เกม โปรแกรมจะแ ดงเมนูเกม 
ป ร ะ ก บ ด ย   เ ม นู ไ ด แ ก  )  พิ น ิ น ร ร า 
และ ) ร ยขีดค ามจํา เนื้ า ประก บด ย คําถามแบบ 

 ตั เลื ก มีทั้งกดฟงเ ียง และเลื กต บพิน ิน ใ ผูใช
เลื กคําต บที่ถูกต งที่ ุด โดยคําถามมีทั้ง มดเกมละ 

 ข  โปรแกรมจะทําการ ุมใ ผูใชเ ง เมื่ เลนเกมครบทั้ง 
 ข ในแตละ เกมแล  โปรแกรมจะแ ดงคะแนน 

ดั งตั ยาง นาจ ข ง เกม  แ ดงดังรูปที่   
ตามลําดับ 

รูปที่ 24 หนาตางเมนูเกมทั้ง 2 เมนู 

รูปที่ 25 หนาตางเนื้อหาเกมพินอินหรรษา 

รูปที่ 26 หนาตางเนื้อหาเกมรอยขีดความจํา 
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รูปที่ 27 หนาตางแสดงคะแนน 

5. สรุปผลการทดลอง
ง า น ิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด พั ฒ น า  โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต

บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด ํา รับการเรียนภา าจีน
เบื้ งตน เ าภา าจีน  ที่จัดทําขึ้น ํา รับบุคคลทั่ ไปที่

นใจ ึก า ซึ่งมี เนื้ า ประก บด ย พิน ินทั้ง มด 
จําน น  ตั  การผ มคําทั้ง มด จําน น  เ ียง 
คํา ัพททั้ ง มด จําน น  คํา มีการแบง ม ด มู 
ข งคํา ัพท ร มทั้ง มด  ม ด โดยคํา ัพทแตละคํา 
ประก บด ย รูป ชื่ ภา าจีน พิน ิน คําแปล พร มกับ
ปุ ม กดฟง เ ี ย ง  เ นขี ด ตั ั ก รภ า าจี นทั้ ง ม ด  
จําน น  รูปแบบ ลําดับขีดตั กั ร  รูปแบบ โครง ราง
ข ง ตั ั ก ร จี น   รู ป แ บ บ  แ ล ะ เ ก ม ฝ ก ทั ก ะ 
แบบ  ตั เลื ก จําน น  เกม ไดแก พิน ิน รร า 
และร ยขีดค ามจํ า  โดยแตละ เมนู จะมี คํ าแนะนํ า 
ก นเขา ูบทเรี ยน ทํ า ใ ผู ใชงานเขาใจและไมเกิ ด 
ค าม ับ นในระ างการเรียนรู มีค ามเพลิดเพลิน
นุก นาน ทําใ เกิดการเรียนรูไดเร็ ยิ่งขึ้น ตล ดจน
ามารถนําค ามรูที่ไดไปใชในการ ื่ าร และการดํารงชี ิต

ในปจจุบัน  

6. เอกสารอางอิง
 ธ ีร เ ด ช  โ ท ก า น น ท .  โ ค ด ล ัด ร า ง เ ก ม เ ด ็ด 
บนแ นดร ยด. กรุงเทพ  : ไทย ัฒนาพานิช  . 
 เมช  ด งกฤ . เกงจีน  ชั่ โมง. กรุงเทพ  : 
ภา าและ ัฒนธรรม  .   
 ละ งเพชร มิ่งข ัญ และป ีณา ิลา. การพัฒนา
แ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ก า ร เ รี ย น รู ภ า า กั ม พู ช า 
บนระบบปฏิ บั ติ ก า ร แ นดร ยด .  ( า ขา ิ ช า 
ระบบ าร นเท  คณะเทคโนโลยี ังคม ม า ิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขตจันทบุรี  
.) 

 รั ตติยา จันทรเ ียด .  การ ะกดคํ า ในภา าจีน 
โดยใชแบบทด บ . ( ิ จัยในชั้นเรียน โรงเรียน 
ปรา ฎรพิทยา ําเภ  เกาะ มุย จัง ัด ุรา ฎรธานี  

.) 
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การพัฒนาเกมฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 
A Training Game Development for Thai Language Skills on Android 

กรกช จันทร์ตรี   ไ รดา เจาะ ุนทร  และ  โ ภา  ง ์ท ีทรัพย์ 
าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ภาค ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ 

ม า ิทยาลัย ิลปากร ิทยาเขตพระราช ัง นามจันทร์ จัง ัดนครปฐม 
ีเมล . .  .  .  

บทคัดย่อ 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นเครื่องมือใน

การติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจที่สื่อถึงอารมณ์ และเป็น
สื่อท่ีแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณี 
สุนทรียภาพ และความเจริญรุ่ ง เรืองมาแต่อดีตกาล 
ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่อ
การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป 

ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดที่จะท าให้บุคคลทั่วไปได้
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษาไทยพื้นฐาน ด้วยการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย โดยน าเสนอบทเรียน
ในรูปแบบวิดีโอจ านวน 8 บทเรียน ในส่วนของแบบทดสอบ 
พัฒนาแบบทดสอบในรูปแบบของเกมจ านวน 8 เกมที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับบทเรียนที่ได้ท าการออกแบบขึ้น  

Abstract 
The Thai language is Thailand's national 

identity which as a tool to communicate the 
understanding that conveys emotion. And a 
media show the wisdom of the ancestors, culture, 
aesthetics and prosperity since ancient times. The 
Thai language is a national treasure worth 
learning, to conserve of it and continue to remain. 
Therefore, thus was born the idea to make the 
general public to develop a basic understanding 

of the Thai language. With the development of 
instructional media for Thai language, by offering 
lessons in video format of eight lessons, on the 
part of the test. Quiz game developed in the form 
of eight games with game content in line with the 
lessons. 

ค าส าคัญ: ทัก ะการ ่าน  ทัก ะการเขียน  ไ ยากรณ์
พื้นฐาน  ภา าไทย  เกมบนแ นดร ยด์ 
Keyword:       

     

1. บทน า
จากบทค าม ิชาการ เรื่ ง ปัญ าการใช้ภา าไทยข ง

ัยรุ่นไทยข งฉัตรชัย ใจแ น  กล่า ถึงปัจจัยที่  าคัญต่
การใช้ภา าไทยนั่นคื  ค ามก้า น้าทางเทคโนโลยีที่ก้า
ล้ าไป ย่างร ดเร็  และการ นทนา ันไม่มีขีดจ ากัดข ง
ภา าท าใ ้มีคนไทยจ าน นไม่น้ ยใช้ภา าไม่ถูกต้ ง จาก
การทด บ ัด มรรถภาพในการ ใ ช้ภา า ไทยข ง
จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย พบข้ ผิดพลาดจากทัก ะการ ่าน 
ได้แก่ การจับใจค าม  าคัญ และการเช่ื มโยงค ามคิด 
ข้ ผิดพลาดจากทัก ะการเขียน ได้แก่ การใช้ประโยคใ ้
ถูกต้ งตามค าม มายและบริบทข งภา า และไ ยากรณ์
ภา าไทยพื้นฐาน ได้แก่ การใช้ค าใ ้ตรงค าม มาย การ
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ะกดค า การใช้ค าพ้ ง การผันตั ัก ร ซึ่ง ิ่งเ ล่านี้เป็น
ต้นเ ตุที่ท าใ ้เ น่ ์ข งภา าไทยเลื น ายไป 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ใน ่ นข งทฤ ฎีและค ามรู้ที่เกี่ย ข้ ง จะกล่า ถึง

ทฤ ฎีและค ามรู้ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ื่ การเรียนการ
นทัก ะภา าไทยในรูปแบบข งเกมบนระบบปฏิบัติการ

แ นดร ยด์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการอ่าน, ทักษะการเขียน [2] 
หลักการของการพัฒนาทักษะการอ่านได้แก่ เปิดใจ

กว้าง หมั่นฝึกฝน และจดบันทึก ผู้อ่านควรเปิดใจกว้างไม่
อคติต่อผู้เขียนหรือเรื่องที่อ่าน ควรหมั่นฝึกฝนการอ่านอย่าง
สม่่าเสมอ อ่านเรื่องที่หลากหลาย และควรจดบันทึก เมื่อ
อ่านเรื่องใดก็ควรบันทึกข้อความส่าคัญ และสรุปสาระส่าคัญ
ของเรื่องให้ได้ 

การพัฒนาทักษะการเขียนขั้นพื้นฐานคือ เริ่มต้นจากการ
เขียนประโยคที่มีใจความสมบูรณ ์ซึ่งประโยค เป็นถ้อยค่าที่มี
ความสมบูรณ์ ใช้สื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่หนึ่งภาคประธาน หรือบท
ประธาน อาจเป็นค่านามหรือค่าสรรพนามก็ได้ และส่วนที่
สองภาคแสดง หรือบทกริยา เป็นส่วนที่แสดงกิริยาหรือ
อาการของบทประธาน เป็นค่ากริยา  ส่วนที่เป็นบทประธาน 
หรือบทกริยา อาจมีค่าวิเศษณ์มาประกอบ โดยมาประกอบ
บทประธาน เรียกว่า “บทขยายประธาน” ส่วนค่าที่มา
ประกอบบทกริยา เรียกว่า “บทขยายกริยา” บทขยายท่า
ให้ใจความของประโยคมีความชัดเจมมากขึ้น และมักวางอยู่
หลังค่าที่ขยาย 

2.2 ไวยากรณ์ภาษาไทยพื้นฐาน [3] 
ไ ยากรณ์ภา าไทยพ้ืนฐานที่ผู้พัฒนาพบปัญ าในการใช้

ในปัจจุบัน และ นใจมาพัฒนาเป็น ื่ การเรียนการ น 
ได้แก่  มาตราตั ะกด ัก รค บ ัก รน า การผัน
รรณยุกต์ ค าในภา าไทย และค าพ้ ง 

และแ ล่งค า ัพท์เพิ่มเติมประก บการพัฒนาบทเรียน
ทั้ง  บทเรียน น ามาจาก นัง ื    าน น ุภา ิต ค า
พังเพยไทย ค าที่มักเขียนผิด และค าราชา ัพท์   ซึ่ง

ดคล้ งกับ ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน าระ
การเรียนรู้ภา าไทยข งทุกระดับชั้น 

2.3 กระบวนการสร้างเกม (Game Production 
Process) 

2.3.1 ขั้นตอนการร่างโครงร่างโครงสร้าง 
เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการสร้างเกมจะมีการสร้าง

เรื่องราวของเกมคร่าว ๆ มีการสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของเกม แนวคิดของเกมที่จะสร้างซึ่งอ้างอิงตาม [2 - 4] 

2.3.2 ขั้นตอนการก าหนดเค้าโครง 
เป็นขั้นตอนก่าหนดวิธีการสร้างเกมที่จะรวบรวม

สิ่งจ่าเป็นทุกอย่างท่ีต้องก่าหนดเพื่อสร้างเกม มีการวางแผน
แบ่งหน้าที่ให้กับกลุ่มผู้พัฒนา การวิเคราะห์ การจัดหา
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่ได้ก่าหนด

ในโครงร่าง ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้พัฒนาจะต้อง
สื่อสารกับผู้พัฒนาในหน้าที่ต่าง ๆ ให้มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผน 

2.3.4 ขั้นตอนการทดสอบ 
เป็นขั้นตอนทดสอบการท่างานของระบบ หรือเกมว่ามี

ความถูกต้องเป็นไปตามเค้าโครงท่ีวางไว้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น
การออกแบบระบบต่าง ๆ ในเกม 

2.3.5 ขั้นตอนการแก้ไขจุดบกพร่อง 
เป็นขั้นตอนการแก้ไขการท่างานของระบบที่พบใน

ขั้นตอนการทดสอบ ให้ระบบมีความถูกต้องตามเค้าโครงที่
วางไว ้

324



       ( )  

2.3.6 ขั้นตอนเสร็จสิ้น (ส่งมอบไปสู่ผู้เล่น) 
เป็นขั้นตอนของการน่าเกมส่งมอบให้กับผู้เล่น ซึ่งในที่นี้

ได้กระจายเกมที่พัฒนาเสร็จแล้วดังกล่าวให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปีที่ 3 – 4 จ่านวน 30 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างทีร่่วมประเมินผลความพึงพอใจในข้อ 4 ด้วย 

2.4 บริการฐานข้อมูลบนคลาวด์โดย Parse [5] 
 นั้นเป็นบริการ     ( ) 

ที่ ช่ ยจัดการกับข้ มูลฝั่ ง เซิ ร์ฟ เ ร์ โดยผู้พัฒนาไม่
จ าเป็นต้ งยุ่งเกี่ย กับฐานข้ มูล รื ่าตั้งค่าเซิร์ฟเ ร์ 

บริการข ง  นั้นมีระบบท่ีเตรียมพร้ ม  า รบัการ
ใช้งาน คร บคลุม ลายระบบปฏิบัติการทั้งไ โ เ  ( )  
แ นดร ยด์ ( )  จา า คริปต์ ( )  
ินโด ์ ( )  ด ทเน็ต (. ) และยูนิตี้ ( ) 

จุดเด่นของ Parse 

- ร งรับ ลายแพลตฟ ร์ม เก็บข้ มูลทั้ง มดไ ้บน
คลา ด์ มีระบบ  า รับติดต่ เครื ข่าย ังคม  

- มี น้าแผงค บคุม ที่ใ ้เรา ามารถจัดการกับ
ข้ มูลข งเราได้ 

- มีระบบ ่งการแจ้งเตื นใ ้  และมีระบบการ
ติดตามแ พพลิเคชัน ามารถปรับแต่งโปรแกรม
ในคลา ด์ได้ 

- มีเ พีไ  ( ) เ ก าร และคู่มื ต่าง  ฟรี (ตาม
เง่ื นไขข ง  คื  การ ่งค าร้ งข  
( ) ไปยังเซิร์ฟเ ร์ซึ่ง นุญาตใ ้ใช้งานได้ 

 ค าร้ งข / ินาที ระบบ ่งการแจ้งเตื นใช้ได้ 
 ล้านครั้ง/เดื น  า รับแบบทีไ่ม่เ ียค่าใช้จ่าย) 

3. การออกแบบและพัฒนา
3.1 การออกแบบบทเรียนส าหรับการเรียนรู้ 

บทเรียนทั้งหมดถูกน่าเสนอในรูปแบบวิดีโอ โดยเนื้อหา
ของบทเรียนให้ความรู้ทางด้านทักษะการอ่าน ซึ่งอ้างอิงมา

จากหนังสือเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ล่าดับที่ 16 
โครงการต่าราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2556 มีทั้งหมด 2 บทเรียน ได้แก่ บทเรียนการ
พัฒนาการอ่าน และบทเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

บทเรียนให้ความรู้ทางด้านทักษะการเขียน ซึ่งอ้างอิงมา
จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาไทย
และการใช้ภาษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช  จัดพิมพ์
โดยบริ ัท ัก รเจริญทั น์ จ ากัด มีทั้ง มด  บทเรียน 
ได้แก่ บทเรียนประโยค 

บทเรียนใ ้ค ามรู้ไ ยากรณ์ภา าไทยพื้นฐาน ซึ่ง ้าง ิง
มาจาก นัง ื เรียนราย ิชาพื้นฐาน ภา าไทย ลัก
ภา าไทยและการใช้ภา า ช้ันประถม ึก าปีที่  ตาม

ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช  
จัดพิมพ์โดยบริ ัท ัก รเจริญทั น์ จ ากัด มีทั้ง มด  
บทเรียน ได้แก่ บทเรียนที่  มาตราตั ะกด  บทเรียนที่  
ัก รค บ ัก รน า  บทเรียนที่  การผัน รรณยุกต์  

บทเรียนที่  ค าในภา าไทย และบทเรียนที่  ค าพ้ ง 

3.2 การออกแบบและพัฒนาเกมฝึกฝนทักษะ 
ได้แบ่ง กเป็น  เกมตามเนื้ าในบทเรียนดังนี ้

3.2.1 เกมมาตราหรรษา 

รูปที่ 1 หน้าจอของเกมมาตราหรรษาขณะเล่น 

จากรูปที่ 1 หน้าจอของเกมมาตราหรรษาขณะก่าลังเล่น
เกมในส่วนด้านบนของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน มีการ
ก่าหนดและแสดงมาตราตัวสะกด มีการเลือกกระโดดเก็บค่า
ที่มีตัวสะกดเดียวกันกับมาตราตัวสะกดที่ก่าหนด และ
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กระโดดข้ามค่าที่มีตัวสะกดต่างจากที่มาตราตัวสะกดที่
ก่าหนด ในส่วนกลางของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ มีการแสดง
ค่าในลักษณะแนวนอนต่อกัน มีการก่าหนดสีของค่าที่ผู้เล่น
ต้องกระโดดเก็บกับค่าที่ผู้เล่นจะต้องกระโดดข้ามที่ต่างกัน 
ในส่วนล่างของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ทางด้านซ้ายมีปุ่ม
ส่าหรับกระโดดหนึ่งช่องและทางด้านขวามีปุ่มส่าหรับ
กระโดดสองช่อง มีเวลาเล่นเกม 90 วินาที  

เกณฑ์การให้คะแนนและการมอบเหรียญเกียรติยศ 
- ผู้เล่นต้องได้คะแนนมากกว่า 23 คะแนนข้ึนไป จึงจะ

สามารถไปเล่นเกมพาเพลินค่าอ่านได้ 
- ถ้าผู้เล่นตอบถูกจะได้ค่าละ 2 คะแนน และถ้าตอบ

ผิดจะหัก 1 คะแนน 

3.2.2 เกมพาเพลินค าอ่าน 

รูปที่ 2 หน้าจอของเกมพาเพลินค าอ่านขณะเลน่ 

จากรูปที่ 2 หน้าจอของเกมพาเพลินค่าอ่านขณะก่าลัง
เล่นเกมมีการแสดงค่าหรือรูปภาพที่เป็นค่าที่ต้องอ่านในทาง
ด้านซ้ายของเกม และทางด้านขวาเป็นตารางขนาด 5 X 5  
แต่ละช่องของตารางจะแสดงค่าหนึ่งพยางค์ โดยต้องลาก
ผ่านค่าอ่านที่ถูกต้องจากต่าแหน่งที่เป็นส่วนของกรอบของ
ตารางต่าแหน่งใดก็ได้ไปยังจุดสิ้นสุด จุดสิ้นสุดคือช่องใน
ตารางต่าแหน่งท่ี (3,3) มีเวลาในการเล่นเกม 120 วินาที 

เกณฑ์การให้คะแนนและการมอบเหรียญเกียรติยศ 
- ผู้เล่นต้องได้คะแนนมากกว่า 23 คะแนนขึ้นไป จึงจะ

สามารถไปเล่นเกมฉะฉานค่าผันได้ 
- ถ้าผู้เล่นตอบถูกจะได้ค่าศัพท์ละ 4 คะแนน และถ้า

ตอบผิดจะได้ 0 คะแนน 

3.2.3 เกมฉะฉานค าผัน 
จากรูปที่ 3 หน้าจอของเกมฉะฉานค่าผันขณะก่าลังเล่น

เกมมีการเลื่อนพยัญชนะให้ตรงกับหมวดหมู่ตามระบบ
ไตรยางศ์ (อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่่า) โดยเรียงกัน 
4 อักษร ในแนวนอนหรือแนวตั้งเท่านั้น มีเวลาเล่นเกม 90 
วินาที 

เกณฑ์การให้คะแนนและการมอบเหรียญเกียรติยศ 
- ผู้เล่นต้องได้คะแนนมากกว่า 23 คะแนนข้ึนไป จึงจะ

สามารถไปเล่นเกมข่าขันค่านามได้ 
- ถ้าผู้เล่นเลื่อนตัวอักษรในหมวดเดียวกัน 4 ตัวอักษร 

5 ตัวอักษร 6 ตัวอักษรและ 7 ตัวอักษรจะได้รับ 2 , 
3, 4 และ 5 คะแนนตามล่าดับ 

รูปที่ 3 หน้าจอของเกมฉะฉานค าผันขณะเล่น 

3.2.4 เกมข าขันค านาม 

รูปที่ 4 หน้าจอของเกมข าขันค านามขณะเล่น 

จากรูปที่ 4 หน้าจอของเกมข่าขันค่านามขณะก่าลังเล่น
เกมเป็นการเลือกลักษณะนามที่ถูกต้องตามรูปภาพที่ปรากฏ
ขึ้นมา มีการแสดงรูปภาพหรือค่าอธิบายที่ต่าแหน่งตรงกลาง 
ด้านล่างของเกมทั้งด้านซ้ายและขวาจะมีลักษณะนามสองค่า 
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ผู้เล่นจะต้องเลื่อนรูปภาพหรือค่าอธิบายไปยังต่าแหน่งของ
ลักษณะนามที่ถูกต้องมีเวลาเล่นเกม 90 วินาที 

เกณฑ์การให้คะแนนและการมอบเหรียญเกียรติยศ 
- ผู้เล่นต้องได้คะแนนมากกว่า 23 คะแนนข้ึนไป จึงจะ

สามารถไปเล่นเกมคล่าผิดค่าถูกได้ 
- ถ้าผู้เล่นตอบถูกจะได้ค่าละ 1 คะแนน และถ้าตอบ

ผิดจะได้ 0 คะแนน 

3.2.5 เกมคล าผิดค าถูก 

รูปที่ 5 หน้าจอของเกมคล าผิดค าถูกขณะเล่น 

จากรูปที่ 5 หน้าจอของเกมคล่าผิดค่าถูกขณะก่าลังเล่น
เกมมีการเลือกค่าที่ถูกต้องจากค่าที่ก่าหนดให้ซึ่งค่าดังกล่าว
ท่าการสุ่มขึ้นมาจากฐานข้อมูลค่าที่คนไทยมักเขียนผิดเขียน
ถูก มีเวลาในการเล่นเกม 90 วินาที 

เกณฑ์การให้คะแนนและการมอบเหรียญเกียรติยศ 
- ผู้เล่นต้องได้คะแนนมากกว่า 23 คะแนนข้ึนไป จึงจะ

สามารถไปเล่นเกมผูกใจจับความได้ 
- ถ้าผู้เล่นตอบถูกจะได้ค่าละ 1 คะแนน และถ้าตอบ

ผิดจะได้ 0 คะแนน 

3.2.6 เกมผูกใจจับความ 

รูปที่ 6 หน้าจอของเกมผูกใจจับความขณะอ่านบทความ 

รูปที่ 7 หน้าจอของเกมผูกใจจับความขณะตอบค าถาม 

จากรูปที่ 6 หน้าจอของเกมผูกใจจับความขณะอ่าน
บทความ มีการอ่านจับใจความส่าคัญจากบทความที่ เกม
ก่าหนดสุ่มขึ้นมาให้ โดยมีเวลาส่าหรับการอ่านบทความ ๆ 
ละ 20 วินาที และจากรูปที่ 7 หน้าจอของเกมผูกใจจับความ
ขณะตอบค่าถาม มีค่าถาม 10 ข้อที่ผู้เล่นต้องตอบให้ถูกต้อง 
และมีเวลาตอบค่าถามค่าถามละ 30 วินาที 

เกณฑ์การให้คะแนนและการมอบเหรียญเกียรติยศ 
- ผู้เล่นต้องตอบค่าถามถูกต้อง 6 จาก 10 ข้อหรือทุก

ข้อ จึงจะสามารถไปเล่นเกมตามหานิยามได้ 
- ถ้าผู้เล่นตอบถูก 1 ข้อจะได้ 4 คะแนน และถ้าตอบ

ผิดจะได้ 0 คะแนน 
- ถ้าผู้เล่นท่าคะแนนได้ถึง 24 คะแนนขึ้นไป (6 ข้อ) 

จะได้รับเหรียญดินแดง 
- ถ้าผู้เล่นท่าคะแนนได้ถึง 28 - 32 คะแนนขึ้นไป (7 - 

8 ข้อ) จะได้รับเหรียญสวาด 
- ถ้าผู้เล่นท่าคะแนนได้ถึง 36 - 40 คะแนนขึ้นไป (9 - 

10 ข้อ) จะได้รับเหรียญจันทร์ 

3.2.7 เกมตามหานิยาม 

รูปที่ 8 หน้าจอของเกมตามหานิยามขณะเล่น 
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จากรูปที่  น้าจ ข งเกมตาม านิยามขณะเล่น ่าน
ตีค ามจาก  าน นไทยที่ก า นดใ ้ และเลื กค าม มายที่
ถูกต้ ง มีเ ลาในการเล่นเกม  ินาที 

เกณฑ์การให้คะแนนและการมอบเหรียญเกียรติยศ 
- ผู้เล่นต้ งได้คะแนนมากก ่า  คะแนนข้ึนไป จึงจะ

ามารถไปเล่นเกมงามแท้ประโยคไทยได้ 
- ถ้าผู้เล่นต บถูกจะได้ค าละ  คะแนน และถ้าต บ

ผิดจะได้  คะแนน 

3.2.8 เกมงามแท้ประโยคไทย 

รูปที่ 9 หน้าจอของเกมงามแท้ประโยคไทยขณะเลน่ 

จากรูปที่  น้าจ ข งเกมงามแท้ประโยคไทยขณะเล่น 
มีการเรียงค าใ ้เป็นประโยคที่ มบูรณ์จากค า และ น้าท่ีข ง
ค าที่ก า นดใ ้ มีเ ลาเล่นเกม ินาที 

เกณฑ์การให้คะแนนและการมอบเหรียญเกียรติยศ 
- ผู้เล่นต้ งได้คะแนนมากก ่า  คะแนนข้ึนไป จึงจะ

ามารถ รปุคะแนนร ม และม บย ใ ้กับผู้เล่นได ้
- ถ้าผู้เล่น ามารถเรียงประโยคได้ มบูรณจ์ะได้  

คะแนน 
เกณฑ์การใ ้คะแนนและการม บเ รียญเกียรติย ข ง

ทุกเกม ยกเ ้นเกมผูกใจจับค าม คื   
- ถ้าผู้เล่นท าคะแนนได้ถึง  คะแนนข้ึนไป จะได้รับ

เ รียญดินแดง 
- ถ้าผู้เล่นท าคะแนนได้ถึง  คะแนนข้ึนไป จะได้รับ

เ รียญ าด 
- ถ้าผู้เล่นท าคะแนนได้ถึง  คะแนนข้ึนไป จะได้รับ

เ รียญจันทร ์

3.2.9 คลังข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเกม 
 ในการพัฒนาเกมฝึกฝนทัก ะทั้ง  มีการร บร มค า 
 าน น บทค าม และประโยคจาก นัง ื     ดังแ ดง

ในตารางที่  เพื่ น ามา ร้างเป็นฐานข้ มูลบนคลา ด์
 า รับใช้ในการ ุ่ม  า รับฝึกฝนทัก ะภายในเกมซึ่ ง
ดคล้ งกับ ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน าระ

การเรียนรู้ภา าไทยข งทุกระดับชั้น 

ตารางที่ 1 จ านวนข้อมูลในคลังฐานขอ้มูลบนคลาวด์ 
ล าดับ ชื่อเกมฝึกฝนทักษะ จ านวนข้อมูล 

 มาตรา รร า  ค า 
 พาเพลินค า ่าน  ค า 
 ฉะฉานค าผัน  ตั ัก ร 
 ข าขันค านาม  ค า 
 คล าผิดค าถูก  ค า 
 ผูกใจจับค าม  บทค าม 
 ตาม านิยาม   าน น 
 งามแท้ประโยคไทย  ประโยค 

4. สรุปผลการทดสอบความพึงพอใจ
จากการ รุปผลจากแบบประเมินค ามพึงพ ใจจากการ

ุ่มกลุ่มคนที่มี ายุระ ่างประมาณ    ปี โดยแบ่ง
ช่ ง ายุข งกลุ่มตั ย่างตามทฤ ฎีพัฒนาการตาม ัยข ง     
โรเบิร์ต เจ. า ิกเ ิร์   จ าน น  คน มาจากนัก ึก า
ช้ันปีที่    าขา ิชาเ ก ิทยาการค มพิ เต ร์ และ
าขา ิชาเ กเทคโนโลยี าร นเท  ภาค ิชาค มพิ เต ร์ 

คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัย ิลปากร จ าน น  คน 
และผู้ นใจเข้าร่ มฟังการน าเ น ผลงานในการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมค มพิ เต ร์แ ่งประเท ไทย ครั้งที่  
จ าน น  คน ระ ่าง ันที่    มีนาคม  ณ 

ประชุมม ิ ร าคารเ ซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (ม าชน)  านักงานใ ญ่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน  
ด้าน คื  ( ) ระดับค ามพึงพ ใจด้านพัฒนาการทัก ะการ
่าน ( ) ระดับค ามพึงพ ใจด้านพัฒนาการทัก ะการเขียน

( ) ระดับค ามพึงพ ใจด้านพัฒนาการทัก ะไ ยากรณ์     
ภา าไทยดีขึ้น ( ) ระดับค ามพึงพ ใจที่ท าใ ้การเรียนรู้
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ภา าไทยได้ง่ายยิ่งข้ึน และ ( ) ระดับค ามพึงพ ใจข งการ
ได้ใช้เ ลา ่างใ ้เป็นประโยชน์ 
ซึ่งมีผลการทดล งดังนี ้

- ร้ ยละ  ข งกลุ่มตั ย่างทั้ง มดมีค ามพึง
พ ใจมาก  มากที่ ุดในเรื่ งการพัฒนาการด้านการ
่าน และไ ยากรณ์ภา าไทยท่ีดีขึ้น ีกทั้งได้ใช้เ ลา
่างใ ้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้ภา าไทยได้ง่าย

ยิ่งข้ึน 
- ร้ ยละ  ข งกลุ่มตั ย่างทั้ง มดมีค ามพึงพ ใจ

มาก  มากที่ ุดในเรื่ งการพัฒนาการด้านการเขียน
ที่ดีขึ้น 

5. บทสรุปและแนวทางการพัฒนาต่อ
การออกแบบและพัฒนาเกมฝึกฝนทักษะทางภาษาไทย

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์น่าเนื้อหา
หลักจากหนังสือภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยน่าเสนอบทเรียนทั้ง 8 บทโดยมี
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในรูปแบบของวิดีโอ และสร้าง
แบบทดสอบทบทวนความรู้อยู่ในรูปแบบเกมทั้ง 8 เกม ที่มี
เนื้อหาของบทเรียนรองรับอยู่ทุกเกม และเกมยังสามารถ
เช่ือมต่อกับบัญชีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อเกิดการ
แบ่งปัน แข่งขัน และเกิดความสนุกสนานพร้อมกับการได้
เรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย 

แนวทางในการพัฒนาต่อ  คือ การพัฒนาให้มีการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม เพื่อส่งเสริมการออกก่าลังและเพิ่ม
ความสนุกให้กับผู้ใช้ พัฒนาให้เป็นสากลเพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็น
ชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาไทยพ้ืนฐานได้ศึกษาผ่านเกมนี ้

6. กิตติกรรมประกาศ
กา รพัฒนา เ กมฝึ ก ฝนทั ก ะท า งภ า า ไ ทยบ น

โทร ัพท์เคลื่ นที่ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์  าเร็จลุล่ ง
ได้ด้ ยค ามกรุณาข ง ั น้าโครงการ ิจัย และ าจารย์ที่
ปรึก าโครงงาน าจารย์โ ภา  ง ์ท ีทรัพย์ ที่ได้ใ ้
ค าปรึก า แนะน า ช้ีแนะในการ ึก าค้นค ้า แนะน า

ขั้นต น และ ิธีจัดท าเกมจน  าเร็จลุล่ งด้ ยดี คณะผู้จัดท า
จึงข กราบข บพระคุณเป็น ย่าง ูงไ ้ ณ โ กา นี้ 

ข ข บคุณ ู นย์ เ ทค โน โลยี ิ เ ล็ กทร นิ ก ์ และ
ค มพิ เต ร์แ ่งชาติ ( ) และ  านักงานพัฒนา
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีแ ่งชาติกระทร ง ิทยา า ตร์

และเทคโนโลยี ( ทช.) ที่ได้ม บทุน ุด นุนโครงการ ิจัย 
พัฒนาและ ิ กรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
ค มพิ เต ร์แ ่งประเท ไทย ครั้งท่ี  

ข กราบข บพระคุณ บิดา มารดา ที่ใ ้ก าลังใจใน
การ ึก าเล่าเรียน ข ข บคุณทีม ิจัยและพัฒนาที่ใ ้ค าม
ร่ มมื เป็น ย่ า งดี ในการท า เกมจนกระทั่ งประ บ
ค าม  าเร็จด้ ยดี 

7. เอกสารอ้างอิง
 ฉัตรชัย ใจแ น. . “ปัญหาการใช้ภาษาไทยของ

วัยรุ่นไทย”. เข้าถึงได:้ ://  
. .  / / / .  

 จุไรรัตน์ ลัก ณะ ริิ   ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  นครปฐม  โรงพิมพ์ม า ทิยาลัย ลิปากร  
น้า . 

 ขันธ์ชัย ธิเกียรติ และร .ดร. ริิพชัร์ เจ ฎา ิโรจน์  
 ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4, กรุงเทพ  บริ ัท ัก รเจรญิ
ทั น์ จท. จ ากัด.  

 ชนาภัทร พรายมี   2550 ส านวน สุภาษิต ค า
พังเพยไทย ค าที่มักเขียนผิด และค าราชาศัพท์  
กรุงเทพ   านักพิมพ์เ ็มไ เ . 

 “การบริการฐานข้อมลูบน Cloud โดย Parse”, 
: :// . / / /  

/ 
 “ทฤษฎีพัฒนาการตามวัยของโรเบิร์ต เจ. ฮาวิก

เฮิร์ส”, :  
:// . . /
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โปรแกรมเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 

Improving Reading Skills Application on Android for Grade 1 Student with 
Language Learning Disability       

กัลยรัตน์ ไ การ  
าขา ิชา เทคโนโลยี าร นเท  ภาค ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ 

ม า ิทยาลัย ิลปากร  
 : .           

บทคัดย่อ 
การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ

เด็กทั่วไปจะมีการเรียนรู้และพัฒนาการที่สามารถ อ่าน 
เขียน พูดและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม
ส าหรับเด็กที่อยู่ในภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือ 
เด็กแอลดี (LD)  จะมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ที่ช้ากว่า
เด็กทั่วไป โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านของเด็กที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน (LD) ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  รูปแบบ 
Application บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่หรือแท็บแล็ตของ
ระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรมช่วยให้เด็กเรียนรู้และ
ฝึกการอ่านพยัญชนะ อ่านสระ แจกลูกค า และสะกดค าได้
อย่างถูกต้อง 

สื่อช่วยสอนนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
ส่วนของผู้สอน ผู้สอนสามารถเพิ่มค าหรือสร้างแบบทดสอบ
ได้เอง และส่วนของผู้เรียน สามารถแบ่งการท างานย่อยได้  
3 ส่วน คือ การท างานในส่วนของรายช่ือผู้เรียน การเรียนรู้ 

และ แบบทดสอบ  แบบทดสอบแบ่งเป็นสามส่วนคือ 
แบบทดสอบต้นแบบ แบบทดสอบที่ผู้สอนสร้างเอง และ
แบบทดสอบแจกลูกค า   โดยการท าแบบทดสอบแต่ละครั้ง
สามารถเลือกได้ว่าจะทดสอบค าที่มาจากพยัญชนะหรือสระ
ตัวใด การทดสอบแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยค าจ านวน 
10 ค า โดยผลการทดสอบจะแสดงอยู่ในรูปแบบกราฟ  

ผลการทดสอบจากการน าโปรแกรมไปทดสอบกับ
ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองปรือ ต าบลเบิกไพร อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 6 คน พบว่า ร้อยละ 90 ของค าทีน่ักเรียนออกเสียง
ถูกต้องชัดเจน ส่วนอีกร้อยละ 10 ของค าที่นักเรียนออก
เสียงไม่ชัดเจนเนื่องจากมีส าเนียงท้องถิ่นในการอ่าน   

Abstract 
         Communication is an essential part of 

everyday life. Many children can learn and 

develop their language skills accurately, however 

children with Learning disablities (LD) have 

       ( )  
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developed these skills quite slowly and difficulty. 

The project aims to develope mobile application 

for Thai LD student to help them develop their 

reading skills in grade 1. This application can help 

them to learn and practice reading consonants 

and vowels, pronouncing words and also spelling 

words. The application consists of 2 parts: teacher 

and student. For teacher part, they can add a new 

word or create a new test. For student part, it 

consists of 3 modules: (1) student information (2) 

learning mode and (3) testing mode. In the test 

mode, they can select the test from standard test, 

their own-created test, and pronuncing word test. 

Each test contain 10 words and can select from 

any consonant or vowel. Test result will be 

represented in graph format. 
The experiment result from 6  students in 

Wad Nong Prue School, Rachaburi Province 

showed that they can read the words correctly 

around 90%. The 10% of incorrect reading due to 

their pronouncing style are local accent. 

1. บทน า
มนุ ย์เราต้ งพบปะ รื มีปฏิ ัมพันธ์กับบุคคล

ร บข้ า ง การ ่ าน เขี ยนและพูดจะ ช่ ย ใ ้ ามารถ
ติดต่ ื่ ารกับบุคคลร บข้างใ ้เข้าใจได้ การ ่าน เขียน 
และพูดนี้  ต้ ง เป็นค าที่ ถูกต้ ง  าก ไม่ถูกต้ งแล้
ค าม มายข งค า าจเปลี่ยนไป ท าใ ้การ ื่ ารไม่ตรงกัน
รื เกิดค ามเข้าใจผิดได้ ทัก ะการ ่าน เขียน พูดนี้ต้ งมี

การเรียนรู้ รื ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เด็กที่บกพร่ งทางการ
เรียนรู้จะมีการเรียนรู้ที่ช้าก ่าเด็กปกติ โดยค ามบกพร่ ง

ามารถแบ่งได้เป็น  ด้าน  คื  ด้านการเขียน เช่น จับ
ดิน แน่นมาก ลบบ่ ย   เรียงล าดับ ัก รผิด ด้านการ

่าน เช่น ่าน กเ ียงไม่ชัดเจน ่านข้าม ่านซ้ า และ
ด้านการค าน ณ เช่น เขียนตั เลขผิด จ า ูตรคูณไม่ได้ เป็น
ต้น าเ ตุข งโรคแ ลดี โรคแ ลดีเกิดจากค ามผิดปกติ

 ข ง ารเคมีใน ม ง ยังไม่ ามารถระบุได้ ่าเป็น ม ง
่ นใด รื มีค ามผิดปกติ ย่างไร พบ ่ามักจะ ยู่ในกลุ่มที่

แม่มีปัญ าในระ ่างตั้งครรภ์ มีปัญ าระ ่างคล ด รื
ลังคล ด รื ม งข งเด็กมีการท างานผิดปกติ โดย าจ

เกิดจากการติดเชื้  ุบัติเ ตุ ได้รับ ารพิ  เป็นต้น 

ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนา ื่ ช่ ย นที่ช่ ยพัฒนา
ทัก ะเพื่ แก้ไขข้ บกพร่ งด้านการ ่าน  า รับเด็ก
บกพร่ งทางการเรียนรู้ด้านการ ่าน เด็กที่ ่าน นัง ื ไม่

ก รื เด็กที่มีการเรียนรู้ด้านการ ่านที่ช้า ในรูปแบบ 
 บนโทร ัพท์ เคลื่ นที่ รื แท็บแล็ตข ง

ระบบปฏิบัติการ  ที่ ะด กและพกพาง่าย และ
เนื่ งจาก ื่ ช่ ย นนี้ ผู้ น ามารถ ร้างแบบทด บเ ง
ไ ด้  ท า ใ ้ เ กิ ด แ ผ น ก า ร ึ ก า เ ฉ พ า ะ ร า ย บุ ค ค ล 
(    : ) ขึ้น ซึ่ ง เป็น
การจัดการ ึก าพิเ  ใ ้เ มาะกับค ามต้ งการข งเด็ก
ในแต่ละรายซึ่งช่ ยขยายโ กา ในการช่ ยพัฒนาและแก้ไข
ทัก ะข้ บกพร่ งทางด้านการ ่านนี ้

2. ผลงานที่เกี่ยวข้อง
 า รับงาน ิจัย รื โปรแกรมที่เกี่ย ข้ งกับ ื่

ช่ ย น รื เ ริมทัก ะการ ่าน  า รับเด็ก  ในปัจจุบัน
มีจ าน นไม่มากนัก งาน ิจัย รื ผลงานที่เกี่ย ข้ งที่ได้ยก
มานี้ผู้ ิจัยได้น าแน คิดและ ลักการเข้ามาช่ ยพัฒนา
โปรแกรมเ ริ มทัก ะการ ่ านภา าไทยระดับ ช้ัน
ประถม ึก าปีที่   า รับเด็กที่มีค ามบกพร่ งทางการ
เรียนรู้ โดยมีงาน ิจัยและผลงานท่ีเกี่ย ข้ ง ดังนี้  โปรแกรม
เ ริมทัก ะการ ่านภา าไทยระดับช้ันประถม ึก าปีที่  
 า รับเด็กที่มีค ามบกพร่ งทางการเรียนรู้   เป็น

โปรแกรมที่ช่ ยเ ริม ร้างพัฒนาการทางด้านการ ่านด้ ย
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การปูพื้นฐาน ิชาภา าไทย ในระดับช้ันประถม ึก าปีที่  
ใ ้กับเด็กที่มีค ามบกพร่ งทางการเรียนรู้ ( ) เป็น ลัก 
ผู้ น ามารถ เลื ก ร้ า งแบบทด บได้   แบบ 
แบบทด บดังกล่า ต้ งเป็นค า  พยางค์เท่านั้น แบบที่  
แบบทด บต้นแบบ ซึ่งค า ัพท์ที่น ามา ร้างแบบทด บ
ต้นแบบ ้ า ง ิ งม าจาก นั ง ื เ รี ยนภา า ไทย ช้ัน
ประถม ึก าปีท่ี  ตาม ลัก ูตรประถม ึก า พุทธ ึกราช 

 และบัญชีค าพื้นฐานภา าไทย ช้ันประถม ึก าปีที่  
แบบที่  แบบทด บ ร้างเ งและจะต้ งเป็นค าพยางค์
เดีย  โดยผู้ นจะเป็นผู้ก า นดค า ัพท์เ ง โดยการเรียนรู้
จะแบ่งเป็น  ขั้น ขั้นแรกเริ่มต้นที่การเรียนรู้พยัญชนะและ
ระเดี่ย  ันเป็นพื้นฐานข งการเรียน ิชาภา าไทย ขั้นที่

ง เรียนรู้การ ่าน กเ ียง และขั้นที่ าม กา รท า
แบบทด บ  ผู้ ิจัยได้น าแน คิดจากจาก ื่ การ นนี้มา
พัฒนา จากเดิม ยู่ในรูปแบบ   ได้พัฒนา
ม า เ ป็ น   บ น โ ท ร ั พ ท์ เ ค ลื่ น ที่ บ น
ระบบปฏิบัติการ แ นดร ยด์และปรับเปลี่ยนรูปแบบต่าง
ใ ้ทัน มัย ะด กใช้งาน ไม่ ่าจะ ยู่ที่ใดผู้เรียน ามารถ
เรียนรู้และท าแบบทด บได้ 

การพัฒนาค าม ามารถในการ ่านแจกลูกค า
ตามมาตรา ัดตั ะกดไทยข งนักเรียนที่มีภา ะบกพร่ ง
ทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเ ริมทัก ะการ ่าน   
งาน ิจัยนี้เพื่ เปรียบเทียบค าม ามารถในการ ่านแจกลูก
ค าตามมาตราตั ะกดไทยข งนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่ 
 ที่มีภา ะบกพร่ งทางการเรียนรู้ ก่ นและ ลังได้รับการ
นโดยใช้แบบฝึกเ ริมทัก ะการ ่าน โดยใ ้นักเรียนท า

แบบฝึกเ ริมทัก ะการ ่านแจกลูกค าตามมาตราตั ะกด
ไทยที่ผู้ ิจัยได้ ร้างขึ้น จ าน น  ชุด โดยคัดเลื กค าที่มี
พยางค์เดีย  มีทั้งพยัญชนะต้นเดี่ย  และพยัญชนะต้น
ประ ม ไม่มีรูป รรณยุกต์ ใช้เ ลาในการทดล ง  ครั้ง 
ครั้งละ  ผลการ ิจัยพบ ่า นักเรียนที่มีภา ะบกพร่ ง
ทางการเรียนรู้ด้านการ ่าน ลังได้รับการ นโดยใช้แบบฝกึ

เ ริมทัก ะการ ่านแจกลูกค าตามมาตราตั ะกดไทย มี
ค าม ามารถในการ ่านแจกลูกค าตามมาตราตั ะกดไทย
ูงก ่าก่ นได้รับการ นโดยใช้แบบฝึกเ ริมทัก ะการ ่าน 

การใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นเพื่ พัฒนา
ค าม ามารถในการเขียน ะกดค าข งนักเรียนที่มีค าม
บกพร่ งทางการเรียนรู้  งาน ิจัยนี้เพื่ เปรียบเทียบ
ค าม ามารถในการเขียน ะกดค าข งนักเรียนช้ั น
ประถม ึก าปีที่  ที่มีค ามบกพร่ งทางการเรียนรู้ ก่ น
และ ลังการใช้บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นในการเขียน
ะกดค า บทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น มายถึง บทเรียน

ที่ผู้ ิจัย ร้างขึ้นเพื่ ใช้ในการ นเรื่ งการเขียน ะกดค า 
โดยใช้โปรแกรม     
ในการเ น ื่ ผ ม ันได้แก่ ข้ ค าม ภาพนิ่ง กราฟฟิก 
ภาพเคลื่ นไ  เพื่ ถ่ายท ดเนื้ าบทเรียนตาม ลัก ูตร
ข งกลุ่ม าระการเรียนรู้ภา าไทย ช้ันประถม ึก าปีที่   
เนื้ าที่น ามา ร้างบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย นเรื่ งการ
เขียน ะกดค า คัดเลื กมาจากกลุ่ม าระการเรียนรู้
ภา าไทย เป็นค า ัพท์ที่ ยู่ ในบทเรียนโดย ิเคราะ ์
โครง ร้างในการเขียนค าในภา าไทยพบ ่ามีการเขียน
ตั ะกด ยู่  แบบด้ ยกันคื  แบบท่ี  พยัญชนะต้น และ
ตั ะกด ได้แก่ค า ่า ตด จด ลด  แบบที่  พยัญชนะต้น 
ระข้างล่าง และตั ะกด ได้แกค า ่า ขุด ซุง ซุป แบบที่  

พยัญชนะต้น ระข้างบน และตั ะกด ได้แก่ค า ่า คิด ปิด 
ิบ  แบบที่  พยัญชนะต้น ระข้าง น้า และตั ะกด 

ได้แก่ค า ่า แตก แบก แปด แบบท่ี  พยัญชนะต้น ระตรง
กลาง และตั ะกด ได้แก่ค า ่า ก ด ง น ผ ม  ผลการ ิจัย
พบ ่ านัก เ รี ยนที่ มี ค ามบกพร่ งทา งการ เรี ยนรู้ มี
ค าม ามารถในการเขียน ะกดค าเพิ่มขึ้น 

งาน ิจัย ผลงานที่เกี่ย ข้ ง รื โปรแกรมที่ผู้ ิจัย
ได้ยกมายัง ยู่ในรูปแบบ   รื  ยังเป็น ื่
ที่น าไปช้ันกับเด็กที่ ยู่ในระดับช้ันที่ ูง ผู้ ิจัยจึงได้พัฒนา
งาน ิจัยนี้ขึ้นมาเพื่ เป็น ื่ ช่ ย นและเ ริมทัก ะการ
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่าน  า รับเด็ก  ในระดับช้ันประถม ึก าปีที่   ใน
รูปแบบ  บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ที่
ะด กและพกพาง่าย เด็ก ามารถฝึก ่านได้ ไม่ ่าจะ ยู่ที่

ใดก็ตาม ท าใ ้ช่ ยเพิ่มทัก ะการ ่านใ ้เด็กมากขึ้น 

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ผู้ ิจัยได้ กแบบและพัฒนาระบบโดยใช้แน ทาง

ในการช่ ยเ ลื ฝึกฝนที่แตกต่างกัน ท าใ ้เกิดแผนการ
ึก าเฉพาะรายบุคคลขึ้น (   

 : )     ซึ่งใ ้เ มาะกับค ามต้ งการข ง
ผู้เรียนแต่ละราย โดยผู้ น ร้างแบบทด บใ ้เ มาะ ม
กับผู้เรียนแต่ละรายได้ และมีรูปภาพประก บในการเรียนรู้ 
การใช้ ีเน้น ิ่งที่เราต้ งการใ ้ผู้เรียนเรียนรู้และจดจ า รื
จากการฟัง ซึ่งจากเทคนิคต่าง เ ล่านี้ผู้ ิจัยจึงได้น ามา
ประยุกต์ใช้เพื่ เป็นแน ทางในการ กแบบเนื้ าและการ

กแบบ ่ นติดต่ ผู้ใช้เพื่ ใ ้ค าม ามารถในการพัฒนา
ทัก ะข งเด็ก  รื เด็กที่มีค ามบกพร่ งทางการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น  

การท างานข งโปรแกรม

แบ่งการท างานตามการใช้งาน กเป็น  ่ น คื  

3.1 ส่วนของผู้สอน (ครู/พ่อแม่/ผู้ปกครอง) 
โปรแกรมจะใ ้ผู้ นเลื กแบบทด บ ซึ่ ง

แบบทด บจะมี  แบบคื  แบบทด บต้นแบบ และ 
แบบทด บ ร้างเ ง  โดยค า ัพท์ที่น ามา ร้างแบบทด บ
ต้นแบบ ้ า ง ิ งม าจาก นั ง ื เ รี ยนภา า ไทย ช้ัน
ประถม ึก าปีที่  ตาม ลัก ูตรประถม ึก า พุทธ ักราช 

 มีใ ้เลื ก ่าจะเป็นค าจาก พยัญชนะ รื  ระตั ใด 
เมื่ เลื กพยัญชนะ รื ระตั ใดตั นึ่งแล้  โปรแกรมจะ
ท าการ ุ่มค าขึ้นมาเพื่ เป็นแบบทด บ  ค า ากค าที่
โปรแกรม ุ่มเลื กขึ้นมาผู้ นไม่พ ใจ ามารถกดเลื ก ุ่ม
ค าใ ม่ได้  ่ นแบบทด บ ร้างเ ง ผู้ นจะ ามารถ

เลื ก ได้ ่ า จะ ร้ า งจาก พยัญชนะ  รื ระตั ใ ด 
เช่นเดีย กัน ค าที่ผู้ น ร้างขึ้น าจเป็นค าพยางค์เดีย รื

งพยางค์ ดังรูป    

น กจากนี้ใน ่ นข งแบบทด บแจกลูกค า 
โปรแกรมจะมีการ ร้างกลุ่มค าใ ้ ัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะ
เลื กค าที่มีพยางค์เดีย เท่านั้น การท าแบบทด บแจกลูก
ค า ามารถแบ่งได้เป็น  รูปแบบ คื  แจกลูกค าตาม
พยัญชนะต้น เช่น ก  กา แก กะ กี กก เป็นต้น และแจกลูก
ค าตาม ระ เช่น า มา ตา ยา ลา พา กา เป็นต้น 

รูป 3-1 เพิ่มค ำ 

3.2 ส่วนของผู้เรียน 
แบ่งการท างาน กเป็นการท างานย่ ยได้  ่ น คื  

) การท างานใน ่ นข งรายชื่ ข งผู้เรียน

เมื่ ต้ งการใช้งานโปรแกรม ผู้ นต้ งมีการเพิ่ม
รายชื่ ผู้เรียนลงไปดังรูป  เพื่ เก็บเป็นข้ มูล ่าเมื่
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ท าแบบทด บแล้ ผู้เรียนผ่านการทด บ รื ไม่ 
และยัง ามารถลบ รื แก้ไขรายช่ื ผู้เรียนท่ีเคยใช้งาน
โปรแกรมได้ 

รูป 3-2 เพิ่มรำยชื่อ 

) การท างานใน ่ นข งการเรยีนรู้
ลังจากท่ีใ ่รายชื่ ผู้เรียนแล้  จะเข้า ู่

ใน ่ นข งการเรียนรู้ มีการเรียนรู้พยัญชนะ ดัง
รูป  ซึ่งผู้เรียนจะต้ ง ่านและจดจ าพยัญชนะ
ได้ครบทั้ง  ตั  จากนั้นเป็นการเรียนรู้ ระเดี่ย  
ระประ ม และ ระเกิน โดยมีการแ ดงผลลัพธ์

ในรูปแบบข้ ค ามเ ียง ในกรณีที่ผู้ เรี ยนไม่
ามารถ ่าน กเ ียงได้ ามารถฟังการ ่าน ก

เ ียงจากต้นฉบับ มีการบันทึก ่า พยัญชนะ รื
ระที่ผู้เรียน กเ ียงนั้น ถูกต้ ง รื ไม่ ากไม่

ถูกต้ งในครั้งต่ ไปข งการเรียนรู้ โปรแกรมจะ
แ ดงพยัญชนะ รื ระที่ผู้เรียนยังไม่ ามารถ

กเ ียง ได้ถู กต้ ง  รื ยั ง ไม่ผ่ าน ขึ้ นมา 
โปรแกรมจะบันทึกพยัญชนะ รื ระที่ยังไม่ผ่าน
ไ ้ จนก ่าผู้เรียนจะ ามารถเรียนรู้ได้ครบทุกตั  

รูป 3-3 เรียนรู้พยัญชนะ 

) การท างานใน ่ นข งการทด บ
ใน ่ นข งการทด บนี้ ซึ่งแบบทด บได้มา

จาก  ่ น คื  แบบทด บที่ผู้ น ร้างเ งและ
แบบทด บต้นแบบที่ค า ้าง ิงมาจาก นัง ื เรียน
ภา าไทย ระดับช้ัน ประถม ึก าปีที่   ดังที่ได้กล่า
แล้ ในข้างต้น การ ่านในแต่ละครั้งมีจ าน นค าในการ
ทด บ  ค า โดยจะแ ดงขึ้นทีละค าจนก ่าจะครบ 

 ดังรูป    มีการบันทึกผลการทด บและ
แ ดงผลในรูปแบบกราฟ ดังรูป    กราฟจะแ ดง
เป็นคะแนน ะ มเฉลี่ยมาก ุดคื   ครั้ง ในแต่ละ
แบบทด บ ตั ย่าง เช่น ผู้เรียนท าแบบทด บ
ต้นแบบ พยัญชนะที่ท าแบบทด บคื  ก.ไก่ ท า

       ( )  

334



แบบทด บจ าน น  ครั้ง ุดท้าย มีคะแนนคื     
  กราฟแ ดงคะแนนเฉลี่ยคื   คะแนน เป็นต้น 

รูป 3-4 ท ำแบบทดสอบ 

4. ผลการวิจัย
โปรแกรมเ ริมทัก ะการ ่านภา าไทยระดับช้ัน

ประถม ึก าปีท่ี   า รับเด็กที่มีค ามบกพร่ งทางการ
เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ใช้เครื่ งมื ช่ ยใน
การพัฒนาคื  

-   ที่ช่ ยรู้จ าเ ียงข งผู้เรียน และ
ังเคราะ ์เ ียง ่าน ใน ่ นข งการรู้จ าเ ียง    

ผลการทด บการรู้จ าเ ยีงจ านน  ค า 
  ามารถรู้จ าเ ียงเปน็ค าท่ีถูกต้ งได้

จ าน น  ค า คิดเป็นร้ ยละ   า รับ ีกร้ ย
ละ  ที่เ ลื เป็นค าท่ีผันเ ยีง รรณยุกต์ เช่น ค า
่า ัง ั่ง ั้ง ค าที่รู้จ าได้ถูกต้ งคื ค า ่า ัง และ 

ั่ง ่ นค า ่า ั้ง   จะไม่ ามารถรู้จ า
เ ียงใ ้ถูกต้ งได้ เป็นต้น และ ค าพ้ งเ ียง เช่น
ค า ่า าน าร าล   จะไม่ ามารถ
แยกได้ ่าค าท่ี กเ ียงเป็นค าใด การ ังเคราะ ์
เ ียง ่าน   ยังไม่ ามารถ กเ ยีง
ระเ ียง ั้นได้ชัดเจน ตั ยา่ง เช่น ค า ่า เ ียะ 
ั ะ เป็นต้น  

-   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ า การตดัค า 
น่ ยเ ียง (  คื เ ียง ระ รื

พยัญชนะในภา า ังกฤ  ซึ่งแยกเป็นเ ียง รื
เป็น น่ ย ) และ เ ียง ังเคราะ  ์โดยผู้ ิจัยได้น า 

 มาช่ ยแก้ปัญ าในเรื่ งค าพ้ งเ ียงท่ี 
  ไม่ ามารถแยกได้ ่าค าท่ี กเ ียง

เป็นค าใด โดยน า น่ ยเ ียง มาเปรียบเทยีบกัน 
ค าพ้ งเ ียงจะมี น่ ยเ ียง ที่เ มื นกัน เช่น  
าน าร าล มี น่ ยเ ยีง คื    

5. อภิปรายและสรุปผล
ข้ จ ากัดข งโปรแกรมเ ริมทัก ะการ ่าน

ภา าไทยระดับช้ันประถม ึก าปีท่ี   า รับเด็กท่ีมีค าม
บกพร่ งทางการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์  
การเรียนรู้และการท าแบบทด บ  า รับผู้เรียน ผู้ น
จะต้ งเป็นผู้เลื กใ ้ก่ น ่าจะเรียนรู้พยัญชนะ รื ระ 
เรียนรู้การ ่าน กเ ียงพยัญชนะ รื ระตั ใด ใน ่ น
ข งแบบทด บก็เช่นเดีย กัน ผู้ นจะต้ งเลื ก ่าจะท า
แบบทด บชนิดใด แบบทด บต้นแบบ แบบทด บ
ร้างเ ง รื แบบทด บแจกลูกค า ลังจากนั้นผู้ น
ามารถเลื กได้ ่าเป็นการเรียนรู้แบบมีผู้ น รื  การ

เรียนรู้แบบไม่มีผู้ น การเรียนรู้แบบมีผู้ น มายถึง 
ระ ่างการเรียนรู้ รื ท าแบบทด บมีผู้ น ยู่ข้าง  
่ นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้ น มายถึง ผู้ นใ ้ผู้เรียน

เรียนรู้และท าแบบทด บโดยไม่มีผู้ น ยู่ข้าง   
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ใน ่ นการรู้จ าเ ียงข งโปรแกรมจากการทด บ
ข งผู้พัฒนาโดย ุ่มเลื กค ามาจ าน น  ค า โปรแกรม
ามารถรู้จ าเ ียงได้ถูกต้ งถูกต้ งร้ ยละ   เนื่ งจากค า

ที่ใช้ในการทด บถ้าเป็นค าพยางค์เดีย  บางค าเป็นค าที่
ประก บด้ ย ระเ ียง ั้น ท าใ ้โปรแกรมไม่ ามารถรู้จ า
เ ียงได้ถูกต้ ง ากค าท่ีใช้ในการทด บเป็นค า งพยางค์
ค ามถูกต้ งในการรู้จ าเ ียงจะเพิ่มขึ้นเป็นร้ ยละ  

ผลการทด บจากการน าโปรแกรมไปทด บกับ
ครูและนักเรียนโรงเรียน ัด น งปรื  ต าบลเบิกไพร  าเภ
จ มบึง จัง ัดราชบุรี  นักเรียนช้ันประถม ึก าปีที่  
จ าน น  คน พบ ่า ร้ ยละ  ข งค านักเรียน กเ ียง
ถูกต้ งชัดเจน ่ น ีกร้ ยละ  ข งค านักเรียน กเ ียง
ไ ม่ ชั ด เ จน เนื่ ง จ ากมี  า เ นี ย งท้ ง ถิ่ น ในกา ร ่ า น 

  รูป   กราฟแ ดงผล 

เอกสารอ้างอิง 
  โรงพยาบาลมนารมย์. ค ามบกพร่ งในการ

เ รี ย น รู้    ( ) . 
. . / .  

  นิตย ารรักลูก. เด็กพิเ แ ลดี ภา ะบกพร่ ง
ใ น ก า ร เ รี ย น รู้  (  :  ) .  

. .  

  ณัฐณิชา ถิระชุณ ะ และ ณิชาภา รีเพ็ญ.
โปรแกรม ริมทัก ะการ ่านภา าไทยระดับช้ัน
ประถม ึก าปีที่   า รับเด็กที่มีค ามบกพร่ ง
ทางการเรียนรู้ . ปริญญานิพนธ์ข งปริญญา
บัณฑิต าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ ภาค ิชา
ค มพิ เต ร์ ม า ิทยาลัย ิลปากร นครปฐม ปี
การ ึก า  

  พิ เรณู รัตน ิจารณ์. การพัฒนาค าม ามารถใน
การ ่านแจกลูกค าตามมาตราตั ะกดไทยข ง
นักเรียนที่มีภา ะบกพร่ งทางการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกเ ริมการ ่าน. ปริญญานิพนธ์ข ง
ปริญญาบัณฑิต าขาจิต ิทยาการ ึก าพิเ
ภาค ิชาจิต ิทยาและการแนะแน ม า ิทยาลัย
ิลปากร นครปฐม ปีการ ึก า  

  ิริพร แกมขุนทด. การใช้บทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย นเพื่ พัฒนาค าม ามารถในการเขียน
และ ะกดค าข งนักเรียนที่มีค ามบกพร่ ง
ทางการเรียนรู้ . ปริญญานิพนธ์ข งปริญญา
บัณฑิต าขาจิต ิทยาการ ึก าพิเ ภาค ิชา
จิต ิทยาและการแนะแน ม า ิทยาลัย ิลปากร
นครปฐม ปีการ ึก า  
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  พ .นฤมล เปรมปราโมท. เด็ก  รื เด็กที่
บ ก พ ร่ ง ท า ง ด้ า น ก า ร เ รี ย น รู้ .

:// . . / /  
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ชุดฝึกทักษะการคิดแบบขั้นตอนวิธีส าหรับเด็ก โดย
ใช้แอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายเกรียงไกร ตโรจน์ ง ์

ภาค ิชา ครุ า ตร์ไฟฟ้า าขา ิชาเ ก ิ กรรมค มพิ เต ร์

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้าธนบุรี

.
บทคัดย่อ

ชุดฝึกทัก ะการคิดแบบขั้นต น ิธี  า รับเด็ก 
โดยใช้แ พพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด ์ คื ื่
การเรียนรู้  า รับ นการคิด ิเคราะ ์พิจารณาเ ตุ
ผลเป็นขั้นต นใ ้กับเด็ก ที่ นุก นาน ง่ายต่ การเรียน
รู้และจดจ า  โดยใ ้เด็ก ามารถเขียนโปรแกรมชุดค า ั่งบัง
คับรถใ ้เคลื่ นที่ ตามค ามคิด ร้าง รรค์ข งเด็ก ีกทั้ง
เด็กได้ฝึกคิดที่จะเขียนโปรแกรม เพื่ บังคับใ ้รถ ลีกเลี่ยง
ิ่งกีดข ้างได ้ เป็นการฝึกทัก ะการคิด ิเคราะ ์พิจารณา

เ ตุผลเป็นขั้นต นใ ้กับเด็ก 

จากการทดล งใช้ชุดฝึกทัก ะการคิดแบบขั้นต
น ิธี  า รับเด็ก และท าแบบ  าร จค ามพึงพ ใจข ง
ผู้ปกคร งใน ภาพร มแล้ เ ็นตรงกัน ่ามีค ามพึงพ ใจ
มากถึงการ กแบบชุดฝึกทัก ะที่ดูน่า นใจ โปรแกรมที่
ใช้มีการใช้ graphicที่ดู นุก นาน น่าเล่น การใช้เล่นได้จริง 
และมีการใช้งานง่าย มีประโยชน์มากต่ การพัฒนาค ามคิด
ข งเด็กและยังท าใ ้เด็กรู้ ึก นุก นานต่ การเรียน
รู้ไปด้ ยในตั

Abstract

หลักการและเหตุผล
ิทยากร  เชียงกูล [1] กล่า ่ากระบ นการ

แก้ปัญ าเกิดจากการคิดที่เ ช่ื มโยงกับประ บการณ์
( ) แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ( ) ที่ มี ก า ร
เรียงล าดับ ิธีการ ย่างเป็นขั้นต น  ท าใ ้ ามารถคิดถึง
งค์ประก บร มข งปัญ าได้ ิเคราะ ์ า าเ ตุที่

แท้จริงข งปัญ า และ ามารถแก้ไขปัญ าตรงตาม
จุดประ งค์ได้  โดยเฉพาะเด็กในช่ ง ายุแรกเกิดจนถึง
ายุ 7 ปี  เนื่ งจาก ม งในช่ ง ายุนี้จะมีการพัฒนาข ง

โครงข่ายเ ้นใยประ าทในการรับรู้  จดจ าและน าข้ มูล
ต่าง มาผ่านกระบ นการทางค ามคิดใน ม ง เพื่ ท า
ค ามเข้าใจและประม ลผลเป็นค ามรู้ใ ม่ในการแก้ไข
ปัญ า การพัฒนาค ามคิดในช่ ง ายุนี้จึงมีค าม  าคัญ

มากต่ การเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นใน นาคต และถึงแม้ ่าจะมี
ายุมากก ่าช่ งดังกล่า แล้  การฝึกคิดแบบเป็นขั้นต น

ก็ยัง ามารถฟื้นฟูใ ้ ม งมีการน ากระบ นการดังที่กล่า
มาใช้ได 

 ดังนั้นเพื่ เป็นการ นับ นุนการฝึกคิดแบบเป็น
ขั้นต นในเด็ก ผู้จัดท าจึง ร้างชุดฝึกทัก ะการคิดแบบ
ขั้นต น ิธี  า รับเด็ก  เพื่ เพ่ิม ักยภาพทางด้านค ามคิด
ข งเด็กใ ้เกิดการเรียนรู้ในการคิดเป็นขั้นต นมากขึ้น 
โดยการน าโปรแกรมประยุกต์และ ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์ที่
ามารถจับต้ งได้จริง เพื่ ที่จะ ามารถน ามาเป็น ื่ การ
นที่ม งเ ็นภาพข งเนื้ าได้ ย่างชัดเจน
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วัตถุประสงค์
เพื่ ร้างชุดฝึกทัก ะการคิด เิคราะ ์พิจารณา

เ ตุผลเป็นขั้นต นใ ้กับเด็ก

อุปกรณ์และเครื่องมือ 
1. บ ร์ดค บคุม Arduino

2. โมดลูบลูทูธ HC-05

3. บ ร์ดขับม เต ร์ L298N

4. ม เต ร์ V

5. ล้
6. แบตเต รี่
7. โปรแกรม  
8.

ลักษณะของโครงงาน 

ภาพที่  โครงรถ

ภาพที่  แ พพลิเคชั่น

ลักษณะ 
่ งค า ั่ งใ ้รถเคลื่ นที่ ผ่าน ัญญาณบลูทูธ

ระ ่างบ ร์ดค บคุมกับ มาร์ทโฟนด้ ยแ พพลิเคช่ันบน
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์

หลักการท างานของระบบ 

ขั้นที่    เมื่ ผู้ใช้เปิดแ พพลิเคชั่นและเชื่ มต่ กับ
โมดลูบลูทูธและกด ่งค า ั่ง 

ขั้นที่    โมดูลบลูทูธรับค า ั่งและ ่งต่ ไปใ ้บ รด์ค บคุม

ขั้นที่    บ ร์ดค บคุมรับค า ั่ง ตร จ บเงื่ นไขและ ่ง
กระแ ไฟไปใ ้บ ร์ดขับม เต ร์

ขั้นที่    บ ร์ดขับม เต ร์ ั่งใ ้ม เต ร์รถเคลื่ นที่ตามที่
ผู้ใช้ต้ งการ

ขอบเขต
1. แ พพลิเคชั่นใช้ได้กับระบบปฏบิัติการแ นดร ยด์
เท่านั้น
2. การเขียนโปรแกรมข งเด็ก ามารถใ ่ลูก รบังคับการ
เคลื่ นที่ข งรถไดม้ากก ดุ 8 ขั้นต น 
3. ต้ งใช้บลูทูธเช่ื มต่ เท่านั้น
4. ใช้โปรแกรม   ในการเขียน
โปรแกรมค บคุม
5. ใช้  ในการเขียน ื่

สมาร์ทโฟน 

 โมดูลบลูทูธ

บอร์ดควบคุม 

 ค าส่ัง 

 ค าส่ัง 

บอร์ดขบัมอเตอร์ 

กระแสไฟ 

       ( )  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน
1. ึก าทฤ ฏีการคิด ิเคราะ ์ แบบเป็นขั้นต น
2. กแบบและจัดท าตั รถ

.  กแบบโครงรถและจัด า ุปกรณ์

.  ึก า ารด์แ ร์ที่จะน ามาท าโครงงาน
3. กแบบ งจร

ภาพที่  งจร

. ึก าการเขียนโปรแกรมค บคุม าร์ดแ ร์ และ
การ ่ง รับ ัญญาณบลูทูธเพื่ ใ ้ประม ลผล
และ ั่งค า ั่งต่ ใ ้กับบ ร์ดขับม เต ร์ในการ
ค บคุมการ มุนข งม เต ร์ใ ้เกิดการเคลื่ นที่
ไปข้าง น้า ข้าง ลัง ทางซ้าย ทางข า

5. กแบบและจัดท าแ พพลเิคชั่น
.  กแบบ น้าตาโปรแกรม

. น้าจ เริ่มต้น

. น้าจ เช่ื มต่ บลูทูธ

. น้าจ เล่น
5.2 เขียนโปรแกรมค บคมุกราฟฟิกข ง

แ พพลิเคชั่นเมื่ ผู้ใช้ลากลูก ร
5.3 เขียนโปรแกรม ่งค า ั่งระ ่าง มาร์ทโฟน

กับรถผ่านบลูทูธ
. ตร จ บข้ ผิดพลาด และปรับปรุงแก้ไข

ขัน้ตอนการใช้

ภาพที่  น้าเริ่มต้น 

1. เมื่ เปิดแ พพลิเคช่ันจะปรากฏ น้าจ เริ่มเล่น

    ภาพที ่  น้าแ ดงผลการเชื่ มต่ บลูทูธ 

. เมื่ กด start จะขึ้น น้าจ ใ ้เช่ื มต่ กับบลูทูธเพื่ ่ง
ัญญาณไปใ ้กับรถ โดยเครื่ ง มายกาบาทคื ยังไม่

เชื่ มต่  และเครื่ ง มายถูกคื เช่ื มต่ แล้

ภาพที่  น้าเลื กค า ั่งบังคับรถ 

3.น าชุดฝึกทัก ะการคิดแบบขั้นต น ิธี  า รับเด็ก ไป
ทดล งใช้จริงกับเด็ก และท าแบบ บถามผู้ปกคร งข ง
เด็กถึงค ามพึงพ ใจ

ภาพที ่7 กราฟแ ดงค ามพึงพ ใจข งผู้ปกคร ง
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จากกราฟค ามพึงพ ใจด้านค าม ยงามข ง
ชุดฝึกทัก ะ ่ นใ ญ่ ยู่ในระดับมาก ค ามพึงพ ใจด้าน
ค าม ยงามข งแ พพลิเคช่ัน ่ นใ ญ่ ยู่ในระดับมาก
ที่ ุด    ค ามพึงพ ใจด้านการใช้งานจริง ่ นใ ญ่ ยู่ใน
ระดับมาก ค ามพึงพ ใจด้านค าม ะด ก บายในการใช้
ชุดฝึกทัก ะ ่ นใ ญ่ ยู่ในระดับมาก

 สรุปผล 
จากการประดิ ฐ์ ชุดฝึกทัก ะการคิดแบบ

ขั้นต น ิธี  า รับเด็ก โดยใช้โปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์  นั้น  าเร็จไปด้ ยดีและ
ามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งจากการท าแบบ  าร จค ามพึง

พ ใจข งผู้ปกคร งในภาพร มแล้ เ ็นตรงกัน ่ามีค าม
พึงพ ใจมากถึงการ กแบบชุดฝึกทัก ะที่ดูน่า นใจ 
โปรแกรมที่ใช้มีการใช้ graphicที่ดู นุก นาน น่าเล่น การ
ใช้เล่นได้จริง และมีการใช้งานง่าย แต่มีข้ เ น แนะเพิ่ม 
เรื่ งการ กแบบเพิ่มเติมชุดฝึกทัก ะ ทั้งการคล บ งจร
เพื่ ป้ งกันการดึง าย ก ทั้งแ ล่งจ่ายพลังงานที่
ต้ งการใ ้มีเพียงแ ล่งเดีย   เป็นต้น ีกทั้ง ่ นใ ญ่เ ็น
่ามีประโยชน์มากต่ การพัฒนาค ามคิดข งเด็กและยัง

ท าใ ้เด็กรู้ ึก นุก นานต่ การเรียนรู้ไปด้ ยในตั  

เอกสารอ้างอิง 
 . เชียงกูล, เรียนลึกรูไ้  ใช้ ม ง ย่างมี
ประ ิทธิภาพ,  ถาบัน ิทยาการการเรียนรู,้ 
กรุงเทพ , . 
 yanbandit, oknation,  oknation,  กรกฎาคม 

. นไลน์ . Available:
http://www.oknation.net/blog/Hi-Q-
Group/ / / /entry- .  ท่ีเข้าถึง  
มีนาคม . 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม 
Aurasma กรณีศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
The development of  Educational material in history subject used 

Argumented reality form by using Aurasma Program: A case study of 
matthayomsuksa 3 students at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 

ประภาพร ธรรมรจน์ (  )   จตุพร ชะนะกลาง (  ) 
ณัฐฐาภรณ์ ทรัพย์บริบูรณ์ (  )  กันต์นิภัทธิ์ บั เผื่ น (  )

เกียรติ ักดิ์ แช่มฉลาด (  ) 
นัก ึก าปริญญาตรี าขา ิชาค มพิ เต ร์ ึก า คณะครุ า ตร์ ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชา

ประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม 
Aurasma 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ใน
รูปแบบ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม Aurasma กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนมัธยมสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 35 คน ซึ่งได้มา
ด้ วยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั วอย่ า ง ง่าย  (Simple random sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ สื่อการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ใน
รูปแบบ  Augmented Reality ด้วยโปรแกรม Aurasma แบบ
ประ เมิ นคุณ ภาพ  แบบ ทดสอบก่ อนและห ลั งเรี ยนวิ ช า
ประวัติศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมด้านเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม 
Aurasma ที่พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ 
มาก  (x̄ = 3.80 , S.D. = .87 ) ภาพรวมด้านเทคนิคและการ
ออกแบบของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ใน

รูป แบบ  Augmented Reality ด้ วย โปรแกรม  Aurasma ที่
พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.26 
, S.D. = .78 ) และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อต่อสื่อการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Augmented Reality ด้วยโปรแกรม 
Aurasma ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก (x̄ = 3.91, S.D. =.70 ) 

ค าส าคัญ : ื่ ก าร เรี ยน รู้ ิ ช าป ระ ัติ า ต ร์ ใน รูป แบ บ 
  ด้ ยโปรแกรม  

Abstract 
      )   

      
       ) 

         
    /     
      )  

       
        

 .       
        

342



       ( )  

       
 .      

      
       

          
    .    
    . .     

        
       

       (x̄  .  
 . .  . )       

      
       

      (x̄  .   . .  
. )         

        
        

(x̄ .   . .  .  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
. เพื่ พัฒนา ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ

  ด้ ยโปรแกรม  
. เพื่ าประ ิทธิภาพข ง ื่ การเรียนการ น ิชา

ประ ัติ า ตร์ช้ันมัธยม ึก าปีท่ี  ที่พัฒนาขึ้น 
. เพื่ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่มีต่ ื่ การเรียนรู้ ิชา

ประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม 
 

3. ขอบเขตของการวจิัย
. ประชากรและกลุ่มตั ย่าง

 ประชากร คื  นักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  โรงเรียนมัธยม
าธิต ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา จ าน น  
้ งเรียน ร มทั้ง ิ้น  คน 

กลุ่มตั ย่างที่ใช้ในการ ิจัยครั้งนี้ แบ่งได้ดังนี้ 
 กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  โรงเรียน ม า ิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร รี ยุธยา ภาคเรียนที่  ปีการ ึก า   ได้จาก
การเลื กโดยใช้ ิธีการ ุ่ มตั ย่ างง่าย ได้นัก เรียนระดับ
มัธยม ึก าปีท่ี  จ าน น  คน 

. เนื้ าที่ใช้ในการ ิจัย คื  ประ ัติ า ตร์ ยุธยาระดับช้ัน
มัธยม ึก าปีที่  ตามกลุ่ม าระการเรียนรู้ ังคม ึก า า นา 

และ ัฒนธรรม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้ นฐาน
พุทธ ักราช   

. ระยะเ ลาในการ ิจัย ผู้ ิจัยได้พัฒนา ื่ การเรียนรู้ในภาค
เรียนที่  ปีการ ึก า  

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
. ื่ การเรียนรู้ประ ัติ า ตร์ด้ ยโปรแกรม 

 า รับนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่   โรงเรียนมัธยม าธิต 
ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา 

. แบบประเมินคุณภาพข ง ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์
ที่พัฒนาขึ้น  า รับผู้เช่ีย ชาญด้านเนื้ า เทคนิค และการ

กแบบ 
. แบบ บถามค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่มีต่ ื่ การเรียนรู้

ประ ัติ า ตร์ด้ ยโปรแกรม  

5. วิธีด าเนินการวิจัย
การ ิจัยครั้งนี้ผู้ ิจัยได้ด าเนินการ ิจัย โดยมีขั้นต นดังนี้
. การพัฒนา ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ด้ ยโปรแกรม

 ผู้ ิ จั ยได้ท าการพัฒนา ื่ การเรียนรู้ ในรูปแบบ 
   :  ซึ่ งป ร ะ ก บ   

ขั้นต นดังน้ี [9] ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 

 ึก าเ ก ารเกี่ย กับการพัฒนา ื่ การเรียนรู้ด้ ยโปรแกรม 
 ึก าบทเรียนเรื่ งประ ัติ า ตร์ ยุธยา  า รับ

นักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  โดย บถามจากครูผู้ นกลุ่ม
าระการเรียนรู้ ังคม ึก า า นา และ ัฒนธรรม ราย ิชา

ประ ัติ า ตร์  โรงเรียนมัธยม าธิต ม า ิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร รี ยุธยา จ าน น  คน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 น าข้ มูลที่ได้จากข้ันต นท่ี  มา ิเคราะ ์ และ ังเคราะ ์ ได้
กระบ นการและ ร้าง ิธีการด าเนินการ ร้าง ื่ การเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) 
ในขั้นต นข งการ กแบบ ผู้ ิจัยได้ด าเนินการ กแบบ 

โดยมีขั้นต นในการ กแบบ ่ นติดต่ กับผู้ใช้ ดังนี ้ 
. ก า นดเนื้ า กแบบรูปแบบการแ ดงผล กิจกรรมการ

เรียนรู้ และก า นด ื่ มัลติมีเดียที่ต้ งใช้ 
. เขียนบทด าเนินเรื่ ง ( ) เพื่ แ ดงใ ้เ ็นล าดบั

การด าเนินเรื่ งข งเนื้ าในแ ปพลิเคชันเพื่ การเรียนรู้ ิชา
ประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม 
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       ( )  

. กแบบ น้าจ  (  ) เนื้ าในแ ปพลิเค
ชันเพื่ การเรียนรู้การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ 

  ด้ ยโปรแกรม  ผู้ ิจัยได้น าเ น
เกี่ย กับประ ัติ า ตร์ ยุธยา ในระดับช้ันมัธยม ึก าปีที่  โดย
ได้ กแบบ น้าจ ใ ้เ มาะ มกับผู้เรียน ซึ่งประก บด้ ย ) 
การก า นดค ามละเ ียดภาพ ( ) ) การจัดพื้นที่แต่
ละ น้าจ ภาพในการนาเ น  ) การเลื กรูปแบบและขนาดข ง
ตั ัก รทั้งภา าไทยและภา า ังกฤ  ) การก า นด ี ได้แก่ ี
ข งตั ัก ร (  )  ีข งฉาก ลัง ( ) และ
ีข ง ่ น ื่น  และ ) การก า นด ่ น ื่น ที่เป็น ิ่ง  าน ย

ค าม ะด กในการใช้งาน 
ขั้นตอนที ่4 การพัฒนา (Development) 
ในการ ร้างแ ปพลิเคชันเพื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ใน

รูป แบบ    ด้ ย โป รแกรม   มี
ขั้นต นการพัฒนา ดังนี ้ 
. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ประก บด้ ย โปรแกรม 

เป็นโปรแกรมที่ใช้  า รับ ร้าง ื่ การเรียนรู้บน  
โปรแกรม    ใช้ในการ ร้างภาพนิ่ ง 
โปรแกรม   ใช้ในการ ร้างบทเรียนประ ัติ า ตร์

ยุธยา และโปรแกรม   ใช้  า รับตัดต่ เ ียง
ประก บในแ ปพลิเคชัน  

. ด าเนินการ ร้าง ื่ การเรียนรู้วิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ
  ด้ ยโปรแกรม  ตามรูปแบบ 

เทคนิคและ ิธีการ ที่ได้มาจากการ ิเคราะ ์ในข้ันต้น 
ขั้นตอนที ่5 การทดสอบ (Testing) 
น า ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ  

 ด้ ยโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้น มาท าการทดล งใช้
เพื่ ทด บการใช้งานเบื้ งต้นข งระบบก่ น ด้ ยการ มมติตั
ผู้ ิจัยเป็นผู้เรียน เพื่ ข้ ผิดพลาดแล้ แก้ไขทันที จากนั้นน าไป
ทดล งกับกลุ่มทดล ง เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยม ึก าปีที่  
จ าน น  คน โดยเลื กใช้ ิธี ุ่ม ย่างง่าย พบ ่าผู้เรียนมีค ามพึง
พ ใจใน ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ  

 ด้ ยโปรแกรม  ทีพ่ัฒนาขึ้นที่มาก  (x̄ = 3.80 , 
S.D. = .87 )  

ขั้นตอนที ่6 การติดต้ัง (Implementation)  
ติ ด ตั้ ง ื่ ก า ร เรี ย น รู้ ิ ช าป ระ ั ติ า ต ร์ ใน รู ป แ บ บ 

  ด้ ย โป รแกรม   บ น   
 ที่ ร ง รั บ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ น ด ร ย ด์ แ ล ะ

ระบบปฏิบัติการ  เพื่ น าไปเป็นเครื่ งมื ในการ ิจัยตาม
ขั้นต นท่ีก า นดต่ ไป 

ขั้นตอนที ่7 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
. ทด บการแ ดงผล และตร จ บ าข้ ผิดพลาดที่

เกิดขึ้นระ ่างใช้งาน และแก้ไขใ ้ดีขึ้น 
. พัฒนาเครื่ งมื ที่ใช้ในการเก็บข้ มูลได้แก่ แบบประเมิน

คุณภาพด้านเนื้ า และด้านเทคนิคและการ กแบบ และแบบ
ประเมินค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ต่ ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์
ในรูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม  ที่
พัฒนาขึ้น ซึ่ ง ทุกข้ ค าถามผ่านการประเมินค่าดัชนีค าม

ดคล้ งจากผู้เช่ีย ชาญจ าน น  คน มีค่าระ ่าง .  ถึง 
.  

. น า ื่ ก า ร เรี ย น รู้ ิ ช าป ร ะ ั ติ า ต ร์ ใน รู ป แ บ บ
  ด้ ยโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้น ใ ้

ผู้เช่ีย ชาญด้านเนื้ า และผู้เช่ีย ชาญด้านเทคนิคและการ
กแบบ จ าน นด้ านละ  คน ประเมินคุณภาพข ง ื่

ิ เล็กทร นิก ์ที่พัฒนาขึ้น  พบ ่าผู้ เช่ีย ชาญด้านเนื้ ามี
ค าม เ ็ น ยู่ ใน ระดับมาก ( ˉ  .  . .  . ) และ
ผู้เช่ีย ชาญด้านเทคนิคและการ กแบบ มีค ามเ ็น ยู่ในระดับ
มาก ( ˉ .  . .  . ) 

. น า ื่ ก า ร เรี ย น รู้ ิ ช าป ร ะ ั ติ า ต ร์ ใน รู ป แ บ บ
  ด้ ยโปรแกรม  ที่ปรับปรุงแก้ไข

แล้ น าไปทดล งกับกลุ่มตั ย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยม ึก า
ปี ที่   โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม า ธิ ต  ม า ิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนคร รี ยุธยา ผู้ ิจัยได้ทดล งกับนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที ่
ภาคเรียนที่   ปีการ ึก า  จ าน น  คน โดยจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ราย ิชา ังคม ึก าร่ มกับครูประจ าช้ัน 
จ าน น  ช่ั โมง ใ ้ผู้เรียนเรียนรู้ตาม ักยภาพข งแต่ละคน 
จากนั้นใ ้ผู้ใช้งาน ประเมินค ามพึงพ ใจจากแบบประเมินที่
พัฒนาขึ้น  แล้ น าผลการประเมินมาตร จนับคะแนนเพื่
ิเคราะ ์ข้ มูลต่ ไป 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ถิติที่ใช้ในการ าคุณภาพข งเครื่ งมื ในครั้งนี้  ได้แก่ การ

ิเคราะ ์ค่าดัชนีค าม ดคล้ ง (     
: ) ระ ่างข้ ค าถามกับคุณลัก ณะที่ต้ งการ

ัด และในการต บ ัตถุประ งค์การ ิจัยนั้น ผู้ ิจัยได้ด าเนินการ
ิเคราะ ์ข้ มูลโดยใช้ ถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลค าม มายข งค่าเฉลี่ยข งการ

ประเมินคุณภาพ และค ามพึงพ ใจข ง ื่ ิ เล็กทร นิก ์ที่
พัฒนาขึ้น โดยในการ ิเคราะ ์ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การ
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       ( )  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  .  ยู่ในระดับ มากที่ ุด  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  .  ยู่ในระดับ มาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  .  ยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  .  ยู่ในระดับ น้ ย  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  .  ยู่ในระดับ น้ ยที่ ุด 

7. ผลการวิจัย
ผู้ ิจัยข น าเ น ผลการ ิจัยโดยแบ่งเป็น  ่ น ดังต่ ไปนี้

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ 
  ด้ ยโปรแกรม  กรณี ึก า า

รับนั ก เรี ยน ช้ันมั ธยม ึ ก าปีที่   โรงเรียนมั ธยม าธิต 
ม า ิทยาลัยราชภัฏ พระนคร รี ยุธยา  

ผู้ ิจัยได้พัฒนา ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ 
  ด้ ยโปรแกรม  โดยใช้โปรแกรม 

 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้  า รับ ร้าง ื่ การเรียนรู้ ิชา
ป ร ะ ั ติ า ต ร์ บ น    ซึ่ งมี เนื้ า เกี่ ย กั บ
ประ ัติ า ตร์ใน ยุธยา ในระดับ ช้ันมัธยม ึก าปีที่   มี
ภาพประก บเป็นรูปธรรม ามารถถ่ายท ดและ ื่ ารใ ้เกิด
ค ามเข้าใจได้ชัดเจนและง่ายขึ้นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่ นไ  
ตั การ์ตูนท าใ ้ดึงดูดค าม นใจข งผู้เรียน ีกท้ัง ื่ การเรียนรู้มี
เ ียงประก บ และมีปฏิ ัมพันธ์ระ ่างผู้เรียนกับ ื่ การเรียนรู้
ตล ดเ ลา โดยน าเ น ใน น้าจ แรกประก บด้ ย น้าการ์ตูน
เร้าค าม นใจใ ้ผู้เรียน ยากที่จะ ึก าเนื้ าใน ่ นถัดไป 
แ ดงดังจ ลักข งโปรแกรม  รูปที่  ถัดไปจะเป็น
่ นข งการค้น า  ที่ต้ งการ จาก ื่ การเรียนรู้ที่ รา้ง

ขึ้ น จ ะ ยู่ ใน ช่ื ข ง  ป ร ะ ั ติ า ต ร์ ยุ ธ ย า  ใ ้ พิ ม พ์ 
ประ ัติ า ตร์ ยุธยา  ในช่ ง   ดังรูปที่   

จากนั้นท าการกด  แล้ ท าการ ่ งภาพเพื่ เรียนรู้
ประ ัติ า ตร์ ยุธยา  

รูปที่  น้าจ ลักข งโปรแกรม  

รูปที่  แ ดงใน ่ นข งการค้น า  ที่ต้ งการ 
ส่วนที่ 2 ผลการ ึก าคุณภาพข งการพัฒนา ื่ การเรียนรู้

ิ ช าป ระ ัติ า ต ร์ ใน รูป แบบ    ด้ ย
โปรแกรม  ที่พัฒนาขึ้น  

ผลการ ึก าคุณภาพข ง ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ใน
รูป แบบ    ด้ ย โป รแกรม   ที่
พัฒนาขึ้น โดยผู้เช่ีย ชาญด้านเนื้ า และด้านเทคนิคและการ

กแบบ ดังแ ดงในตารางต่ ไปนี้ 
ตารางที่  . ผลการ ึก าคุณภาพข ง ื่ การเรียนรู้ ิชา

ประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม 
 ที่พัฒนาขึ้น ด้านเนื้ า 

รายงานการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ x̄ S.D. 

ด้านค าม มบูรณ์ข ง
เนื้ า 

.  .  มาก 

ด้านการน าเ น เนื้ า
ภาพ 

.  .  มาก 

ด้านค ามถูกต้ ง .  .  มาก 

ระดับคุณภาพใน
ภาพรวม 

.  .  มาก 

จากตารางที ่  พบ ่าในภาพร มด้านเนื้ าข ง ื่ การเรียนรู้
ิ ช าป ระ ัติ า ต ร์ ใน รูป แบบ    ด้ ย
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โปรแกรม  ที่พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ย ชาญเ ็น ่ามีคุณภาพ ยู่
ในระดับมาก  (x̄  .   . .  .  ) 

ตารางที ่ . ผลการ ึก าคุณภาพข งการพัฒนา ื่ การเรียนรู้
ิ ช าป ระ ัติ า ต ร์ ใน รูป แบบ    ด้ ย

โปรแกรม  ที่พัฒนาขึ้น ด้านเทคนิคและการ กแบบ 

รายงานการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ x̄ S.D. 

ด้าน ่ นประก บข ง
ภาพกราฟิกและเ ียง  

.  .  มาก 

ด้าน ่ นประก บข ง
ตั ัก ร  

.  .  มาก 

ด้าน ่ นประก บข ง
ปฏิ ัมพันธ์ 

.  .  มาก 

ระดับคุณภาพใน
ภาพรวม 

.  .  มาก 

จากตารางที่   พบ ่าในภาพร มด้านเทคนิคและการ
กแบบข งการพัฒนา ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ใน

รูป แบบ    ด้ ย โป รแกรม   ที่
พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ย ชาญเ ็น ่ามีคุณภาพ ยู่ในระดับมาก (x̄ .  
 . .  .  ) 

ส่วนที่ 3 ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่มีต่ ื่ การ
เรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ย
โปรแกรม  ที่พัฒนาขึ้น 

ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่มีต่ ื่ การเรียนรู้ ิชา
ประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม 

 ที่พัฒนาขึ้น เป็นนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่ โรงเรียน
มัธยม าธิต ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา จ าน น  
คน ดังแ ดงในตารางต่ ไปนี้ 

ตารางที่ . ผลการ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่มีต่ ื่ การ
เรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ย
โปรแกรม  ที่พัฒนาขึ้น 

รายงานการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ x̄ S.D. 

1. ด้านเนื้อหา
.  ค ามชัดเจนข งตั ัก ร  
.  การน าเ น เนื้ าต่ เนื่ ง  
.  ธิบายไมซ่ับซ้ น เข้าใจง่าย  
.  เนื้ า ดคล้ งกับบทเรียน 
.  ค า ธิบายชัดเจน  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2. ด้านองค์ประกอบ
.  ค ามเ มาะ มข ง

ภาพประก บ  
.  ค ามเ มาะ มข งเ ยีง  
.  ค ามเ มาะ มข งกราฟิก 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

มาก 

มาก 
มาก 

3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.  มีกิจกรรม ่งเ ริมด้าน
ิชาการ  
.  ่งเ ริมด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม  
.  เ ริมดา้นการใช้ทัก ะการ

เรียนรู ้ 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

มาก 

มาก 

มาก 

ระดับคุณภาพในภาพรวม .  .  มาก 

จากตารางที่  พบ ่าผู้ใช้มีค ามพึงพ ใจต่ ต่ ื่ การเรียนรู้
ิ ช าป ระ ัติ า ต ร์ ใน รูป แบบ    ด้ ย

โปรแกรม  ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก (x̄  .  . . 
.  ) 

8. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการ ึ ก าค้ นค ้ า เพื่ พั ฒ น า ื่ ก าร เรี ยน รู้ ิ ช า

ประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม 
 กรณี ึก า  า รับนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่   

โรงเรียนมัธยม าธิต ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา 
ามารถ ภิปรายผลได้ดังนี้  
. การพัฒนา ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ ในรูปแบบ

  ด้ ย โปรแกรม  กรณี ึ ก า
 า รับนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่   โรงเรียนมัธยม าธิต 
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ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา พบ ่าผู้ ิจัยได้ ใช้
โปรแกรม  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้  า รับ ร้าง ื่ การ
เรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ย
โปรแกรม  ซึ่งมีเครื่ งมื ช่ ยในการ ร้าง ื่ การเรียนรู้
ได้ ย่างง่ายดาย ีกทั้งยังใช้โปรแกรมเ ริม ื่น  ได้แก่ โปรแกรม 

   ใช้ในการ ร้างภาพนิ่ ง  โปรแกรม 
  ใช้ในการ ร้างบทเรียนประ ัติ า ตร์ ยุธยา และ

โปรแกรม   ใช้  า รับตัดต่ เ ียงประก บในแ ป
พลิเคชัน ซึ่งได้ข ค าแนะน าจากครูผู้ นกลุ่ม าระการเรียนรู้
ั งคม ึ ก า  โรงเรียนมั ธยม าธิต  ม า ิทยาลัยราชภั ฏ

พระนคร รี ยุธยา เพื่ ใ ้ได้เนื้ าที่ถูกต้ ง เ มาะ มกับผู้เรียน
ตรงกับ ัตถุประ งค์ น กจากนั้นยังมีภาพประก บเป็นรูปธรรม
ามารถถ่ายท ดและ ื่ ารใ ้เกิดค ามเข้าใจได้ชัดเจนและง่าย

ขึ้นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่ นไ ตั การ์ตูนทาใ ้ดึงดูดค าม
นใจข งผู้เรียน ีกทั้ง ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ยังมีเ ียง

ประก บ และมีปฏิ ัมพันธ์ระ ่างผู้เรียนกับ ื่ การเรียนรู้ ิชา
ประ ัติ า ตร์ตล ดเ ลา  
. การ ึก าคุณภาพข ง ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ใน

รูป แบบ    ด้ ย โป รแกรม   ที่
พัฒนาขึ้น โดยผู้เช่ีย ชาญด้านเนื้ า และด้านเทคนิคและการ

กแบบ า รับผู้เชี่ย ชาญด้านเนื้ ามีค ามเ ็น ่าแ ปพลิเค
ชันที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพโดยร ม ยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.80 , 
S.D. = .87  ) เนื่ งจากผู้ ิ จั ย ได้ เลื ก ใช้ เนื้ า เกี่ ย กั บ
ประ ัติ า ตร์ ระดับมัธยม ึก าปีที่  ตามกลุ่ม าระการเรียนรู้
ังคม ึก า ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน พุทธ ักราช 

 แล้ ยังได้ข ค าปรึก าจาก าจารย์ที่ปรึก า และครูผู้ น
ราย ิชาประ ัติ า ตร์ ระดับมัธยม ึก า ึก าปีที่   ที่ มี
ประ บการณ์ น ไม่น้ ยก ่า  ปี เพื่ ข ค าแนะน าเกี่ย กับ
เนื้ าที่ถูกต้ ง เ มาะ มกับผู้เรียนตรงกับ ัตถุประ งค์  โดย
ผู้เช่ีย ชาญที่ประเมินคุณภาพด้านเนื้ านั้น  ผู้ ิจัยได้เลื ก
ผู้เช่ีย ชาญเป็นครูผู้ นกลุ่ม าระการเรียนรู้ ังคม ึก าระดับ
มัธยม ึก าปีที่   โรงเรียนมัธยม าธิต ม า ิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร รี ยุธยา และ าจารย์ประจ า าขา ิชา ังคม ึก า 
คณะครุ า ตร์ ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา จ าน น  
คน ที่มีประ บการณ์ นในราย ิชาประ ัติ า ตร์ไม่น้ ยก ่า  
ปี ประเมินคุณภาพข ง ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ที่
พัฒนาขึ้น  า รับผู้เช่ีย ชาญด้านเทคนิคและการ กแบบมี
ค ามเ ็น ่า ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
โดยร ม ยู่ในระดับมาก (x̄ =4.26 , S.D. = .78 ) เนื่ งจากผู้ ิจัย
ได้ ึ ก า งค์ ป ระก บ การ กแบ บ ื่ ก าร เรี ยน รู้ ิ ช า

ประ ัติ า ตร์จาก นัง ื  และเ ก ารงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ ง พบ ่า 
การ กแบบ น้าจ ใ ้เ มาะ มค ร กแบบ น้าจ ใ ้ยืด ยุ่น
กับค ามแตกต่างข งขนาด น้าจ ข ง ุปกรณ์  เลื กใช้
ภาพกราฟิกที่ เ มะ ม ยงาม มีค าม ร้าง รรค์ในการ

กแบบเ มาะ มกับ ัยข งผู้เรียน น กจากนี้ยังต้ งค านึงถึง ี
พื้น ลังและรูปพื้น ลัง ไม่ค รใช้โทน ีที่ ่างเกินไป เนื่ งจาก
าจท าใ ้ผู้ใช้เกิด าการล้า ายตาเมื่ ใช้เป็นเ ลานาน และค าม

เ มาะ มข งภาพเคลื่ นไ ที่ใช้ประก บค ร ดคล้ งกับ
เนื้ าที่น าเ น ยู่ใน น้านั้น  และมีการกระตุ้นค าม นใจ
ข งผู้เรียนเป็นระยะ เพื่ ไม่ใ ้เกิดค ามเบื่ น่ายในการเรียนรู้ 
ีกทั้งคุณภาพข งเ ียงดนตรีประก บต้ งมีค ามน่า นใจ ช น

ติดตาม ใ ้ผู้เรียนเกิดค ามรู้ ึก ยากที่จะ ึก าเนื้ าใน น้า
ถัดไปจนครบทุก ั ข้  การ กแบบตั ัก รนั้น ผู้ ิจัยได้
ค านึงถึงการใช้ ีตั ัก รที่ม งเ ็นได้ง่าย ่านแล้ ได้ใจค าม
ชัดเจนไม่คลุมเครื  ไม่ค รใช้ ีโทน ่างในการแ ดงผล เนื่ งจาก
จะท าใ ้ล้า ายตา า รับการ กแบบ ่ นข งปฏิ ัมพันธ์ค ร

กแบบปฏิ ัมพันธ์ใ ้ง่ายต่ ผู้ใช้งาน มีการโต้ต บกับผู้ใช้งาน
ย่าง ม่ าเ ม  มีผลป้ นกลับเ ริมแรง ใ ้มีค ามน่า นใจช น

ติดตาม และมีปุ่ม รื ต าแ น่งบังคับทิ ทางการน าเ น ามารถ
ย้ นกลับเดิน น้าไปยังจุดต่าง  ที่ก า นดไ ้ได้ ย่างถูกต้ ง ซึ่ง

ดคล้ งกับ [13] ได้ทาการ ึก าการ ร้างบทเรียน นไลน์
แบบมีปฏิ ัมพันธ์เรื่ งเทคโนโลยีก่ นพิมพ์  
. การ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่มีต่ การพัฒนา ื่ การเรียนรู้
ิ ช าป ระ ัติ า ต ร์ ใน รูป แบบ    ด้ ย

โปรแกรม  ที่พัฒนาขึ้น ผู้ ิจัยได้ก า นดประชากรจาก
นักเรียนระดับ ช้ันมั ธยม ึก าปีที่   โรงเรียนมั ธยม าธิต 
ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา ซึ่งมีจ าน น  ้ งเรียน 
โดยได้เลื กกลุ่มเป้า มายจากการเลื กโดย ิธีแบบ ุ่ม ย่างง่าย 
ได้นักเรียนระดับช้ันมัธยม ึก าปีที่ /  จ าน น  คน มาใช้
 า รับทดล ง และเก็บข้ มูล พบ ่าผู้ใช้มีค ามพึงพ ใจต่ ื่

การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ที่พัฒนาขึ้น ยู่ในระดับมาก ( ˉ  
.  . . .  ) เนื่ งจากการพัฒนา ื่ การเรียนรู้ ิชา

ประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม 
 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาจาก าจารย์ที่ปรึก าใน ่ น

ข งข บเขต และเป้า มายการด าเนินงาน มีเนื้ าที่ใช้เ มาะ ม
กับระดับ ัยข งผู้เรียนจากค าน าข งผู้เชี่ย ชาญ ครู และ าจารย์
ผู้มีประ บการณ์ นในราย ิชาประ ัติ า ตร์ ทั้งยังตรงตาม
ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช  ท าใ ้

เ มาะ ม  า รับผู้เรียนในระดับมัธยม ึก าปีที่  ที่ก า นดไ ้ 
และได้ กแบบ ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ัติ า ตร์ใ ้มีภาพกราฟิก347



       ( )  

ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่ นไ ที่ เ มะ ม ชัดเจน ยงาม 
ประก บกับมีเ ียงดนตรีกระตุ้นค าม นใจข งผู้เรียน ใ ้ผู้เรียน
เกิดค ามรู้ ึก ยากที่จะ ึก าเนื้ าใน น้าถัดไปจนครบทุก
ั ข้  มีปฏิ ัมพันธ์ระ ่างผู้เรียนกับแ ปพลิเคช่ันได้มี ่ นร่ ม 

และมีค าม นุกและในขณะเดีย กันก็ได้เนื้ า าระด้ ย ีกทั้ง
การใช้ ื่ การเรียน ิชาประ ัติ า ตร์ในรูปแบบ  

 ด้ ยโปรแกรม  ในการจัดการเรียนการ นใน
โรงเรียนมัธยม าธิตม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยาที่
ผู้ ิจัยเก็บข้ มูลนั้น ยังเป็น ิ่งใ ม่ท าใ ้กระตุ้นค าม นใจข ง
ผู้เรียนได้เป็น ย่างดี  

ดังนั้นจึง รุปได้ ่าการน า ื่ การเรียน ิชาประ ัติ า ตร์ใน
รูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม  ที่ผู้ ิจัย
พัฒนาขึ้น ามารถที่จะไปใช้เป็น ื่ ประก บในการจัดกิจกรรม
การเรียน การ นใน ิชาประ ัติ า ตร์ระดับช้ันมัธยม ึก าปีที ่
 ได้ ท าใ ้ผู้เรียนได้รับค ามรู้ในเนื้ าประ ัติ า ตร์ ยุธยา 

พร้ มกับ มีค าม นุก นาน กระตุ้นใ ้เกิดแรงจูงใจในการเรียน
และ ่งผลใ ้การจัดการเรียนการ นมีค ามน่า นใจยิ่งข้ึน 

9. ข้อเสนอแนะ
. ในการเรียนการ นด้ ย ื่ การเรียน ิชาประ ัติ า ตร์ใน

รูปแบบ   ด้ ยโปรแกรม  นั้น 
ค รใช้ ูฟังแทนล าโพงเพื่ คุณภาพเ ียงท่ีชัดเจนและไม่ใ ้เ ียงดัง
รบก นผู้ ื่น  

. ค รมีเพิ่มกิจกรรมเ ริมใ ้มากขึ้น  า รับนักเรียนที่ ึก า
บทเรียนเ ร็จก่ นเ ลาเพื่ ไม่ใ ้ไปรบก นผู้ ื่น 

. ค รน า ื่ การเรียนรู้ ิชาประ ตัิ า ตร ์ไปใช้กับกลุ่ม
ตั ย่างข งโรงเรียน ื่นต่ ไป 

. เทคโนโลยี  ไม่เ มาะกับโรงเรียนที่ขาดแคลน
ุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี 

10. กิตติกรรมประกาศ
ข ข บพระคุณผู้ ช่ ย า ตราจารย์ ุ ัฒน์  ทับทิมเจื

ผู้  าน ยการโรงเรี ยนมั ธยม าธิต  ม า ิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร รี ยุธยา ฝ่ายบริ าร คณะครู และบุคลากรข ง
โรงเรียนทุกท่าน ครูผู้ นราย ิชา ังคม ึก า ร มทั้งนักเรียนช้ัน
มัธยม ึก าช้ันปีที่ /  ที่ใ ้ค ามร่ มมื   าน ยค าม ะด กใน
การเก็บข้ มูล และต บแบบ บถามต่าง  ข ข บพระคุณ
ผู้เช่ีย ชาญทุกท่านที่ นุเคราะ ์ตร จ บเครื่ งมื ิจัย  ได้ใ ้
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข และข ข บพระคุณ าจารย์ ิริ
พล แ นบุญ ่ง และ าจารย์กิตติภพ ม า ัน ที่กรุณา นุเคราะ ์

ใ ้ค าปรึก าแนะน าใน ่ นข งระเบียบ ิธี ิจัย และเครื่ งมื ิจัย
ในครั้งนี ้

11. เอกสารอ้างอิง
ไพฑูรย์ ีฟ้า. ( ). ผูกข้อมือไว้ในโลกเสมือนจริงด้วย

เทคโนโลยี Aurasma.    ฉบับท่ี  
(พฤ ภาคม มิถุนายน )   

ณัฐมา  ไชย รโยธิน. ( ). การพัฒนาหนังสือเล็กทรอ
นิกส์ เร่ืองศิลปะการแสดงประจ าชาติประเทศในประชาคม
อาเซียนด้วยเทคโนโลยีออรัสม่า. าร าร ิจัย นไลน์น ัตกรรม
การ ึ ก า ฉบับที่   พฤ ภาคม ตุ ลาคม : . 
ภ า ค ิ ช า เท ค โน โล ยี ก า ร ึ ก า  ค ณ ะ ึ ก า า ต ร์ 
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ 

พนิดา ตัน ิริ. ( ). โลกเสมือนผสานโลกจริง 
Augmented Reality:ม า ิทยาลัยกรุงเทพ. ค้นเมื่ ันที่  
กุมภาพันธ์  จาก 

:// . . . / /
/ / / .  

กระทร ง ึก าธิการ. ( ). ประวัติศาสตร์. กลุ่ม าระ
การเรยีนรู้ ังคม ึก า า นาและ ัฒนธรรม ตาม ลัก ตูร
แกนกลางการ ึก าข้ันพ้ืนฐาน. 

348

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/30_2/pdf/aw28.pdf
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/30_2/pdf/aw28.pdf


The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

 

 

การออกแบบและพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตร์บุคคลไทย 
A Design and Development of Expert System  

For Historical Personage of Thailand 
 

ศุภกร ชัยศรีนุวัฒน์  ปริษา วัฒนาราม  และ  โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

อีเมล klakram@hotmail.com, paris.filmm@gmail.com, oatcomster@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาความเป็นมาของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งจากการที่บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์ของผู้รู้ ค าว่า
ประวัติศาสตร์ เกิดจากการสมาสค าระหว่างค าว่าประวัติ 
หมายถึง เรื่องราวที่เป็นไป และค าว่า ศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้ โดยในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น จะใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อ
ความถูกต้องของหลักฐาน ประโยชน์ของการศึกษา
ประวัติศาสตร์จะช่วยให้มนุษย์เกิดส านึกในการค้นคว้าและ
สืบค้นที่เช่ือมโยงอดีตและปัจจุบัน อันสร้างความภูมิใจ ใน
ชาติหรือเผ่าพันธุ์ การกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลในช่วงชีวิต
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่เพียงแต่กล่าวถึงวันเกิด อาชีพ 
การศึกษา แต่จะมีการกล่าวถึงเรื่องราวของแต่ละช่วงชีวิต 
และเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประวัติศาสตร์บุคคลนั้นมี
มากมายหลายชนช้ัน ในการศึกษาครั้งนี้จะเน้นเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรี 

จึงเห็นว่าในการจัดท าระบบผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตร์
บุคคลไทยเพื่อให้ผู้สนใจศึกษาน าระบบนี้ไปใช้ในการ
ประกอบการหาความรู้ โดยระบบนี้จะอ้างอิงจากหนังสือราช
สกุลวงศ์ [1] โดยพัฒนาในรูปแบบเว็บเพื่อสะดวกในการ
ค้นหา 

Abstract 
History is the study of one of the saved. 

Knowledge or experience of The history Due to 

the history of the Christmas story that refers to 

the word science means knowledge in the study 

of history or the medicine. It uses historical 

methods The study of history as to the validity of 

the evidence. The benefits of studying history 

Gives humans a sense of discovery and retrieval of 

linking past and present. The pride National or 

ethnic. Not only is the birthday of his career, but is 

said to be the story of the life cycle. And events in 

history, there are many classes. The study will 

focus on the history of the Chakri Dynasty. 

So that the preparation of an expert system to 

study the history Thailand to bring this system to 

the operator knowledge. This system according to 

the book tokens Wong. By developing a web 

application is available. To facilitate the search 
 

ค าส าคัญ: ราชวงศ์จักรี, ประวัติศาสตร์, ระบบผู้เช่ียวชาญ 
Keywords: Chakri Dynasty, History, Expert System 
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1. บทน า 

ในปัจจุบันนี้ถ้าหากไม่ได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาของไทย บุคคลส่วนใหญ่ก็มักจะไม่สนใจ
และไม่อยากที่จะศึกษาค้นคว้าพระราชประวัติของราชวงศ์
จักรี ล าดับความสัมพันธ์ของแต่ละพระองค์ด้วยตนเอง หาก
เพราะการอ่านประวัติศาสตร์ตามหนังสือนั้นไม่เป็นที่
น่าสนใจ ไม่มีรูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจ ในหนังสือ
จะมีรูปภาพเพียงไม่กี่รูป และมีตัวหนังสืออย่างมากมาย ไม่มี
การแบ่งหมวดหมู่ของประวัติจะท าให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อ ไม่
อยากติดตามหรือศึกษา อีกทั้ งรูปแบบในการเขียน
ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีไม่ได้ถูกจัดแบ่งแยกหัวข้อที่
ชัดเจน จึงอาจท าให้การค้นหาข้อมูลมีความยากด้วย 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ประวัติศาสตร์ [2] 

ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาความเป็นมาของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจากการที่บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์ของผู้รู้ ค าว่า
ประวัติศาสตร์ เกิดจากการสมาสค าระหว่างค าว่าประวัติ 
หมายถึง เรื่องราวที่เป็นไป และค าว่า ศาสตร์ หมายถึง 
ความรู้ โดยในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น จะใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อ
ความถูกต้องของหลักฐาน ประโยชน์ของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ จะช่วยให้มนุษย์เกิดส านึกในการค้นคว้าและ
สืบค้นที่เช่ือมโยงอดีตและปัจจุบัน อันสร้างความภูมิใจ ใน
ชาติหรือเผ่าพันธุ์ นอกยังจากนี้การศึกษาอดีตท าให้เราเข้าใจ
ถึงปัญหา  สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขให้ปัจจุบันและอนาคตดียิ่งข้ึน 

ชีวประวัติ หรือ ประวัติศาสตร์บุคคล (Bibliography) คือ   
การกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลในช่วงชีวิตของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ไม่เพียงแต่กล่าวถึงวันเกิด อาชีพ การศึกษา แต่
จะมีการกล่าวถึงเรื่องราวของแต่ละช่วงชีวิต และเหตุการณ์
ทีเกิดขึ้นในชีวิต ประวัติศาสตร์บุคคลนั้นมีมากมายหลายชน
ช้ัน ในการศึกษาครั้งนี้จะเน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ

ราชวงศ์จักรี หรือเรียกอีกอย่างเป็นทางการว่า พระราช
ประวัติ เนื่องจากเป็นราชวงศ์ที่ครองราชย์ในปัจจุบัน 

2.2 ราชวงศ์จักรี [1] 
ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยาม

ต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนถึงปัจจุบัน โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระนาม
เดิม ทองด้วง ทรงสืบเช้ือสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัย
กรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษก
เมื่อ พ.ศ. 2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า "ยุครัตนโกสินทร์" 
โดยในที่นี้จะกล่าวถึงพระราชประวัติของกษัตริย์ทั้ง 9 
รชักาลในราชวงศ์จักกรี 

นอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ใน
ร า ช ว ง ศ์ จั ก รี ที่ มี ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เช่น สมเด็จพระอมรินทราบรม
ร า ชิ นี เ ป็ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ร า ชิ นี อ ง ค์ แ ร ก ข อ ง ก รุ ง
รั ตน โกสิ นทร์  เพร าะ เป็ นสม เด็ จพระอั ค ร ม เหสี ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จ
พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยโดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือราชสกุลวงศ์ 
 

2.3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) [3]   
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความฉลาดด้วยการใช้

ความรู้ และกระบวนการอนุมาน (Inference Procedure) 

หรือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
ขนาดที่ต้องใช้ประสบการณ์ความช านาญการของมนุษย์จึง 
จะแก้ได้  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบผู้ เ ช่ียวชาญ คือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก็บทั้งความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่จะ
แก้ไข และกระบวนการอนุมานเพื่อพาไปสู่ผลสรุปหรือ
ค าตอบของปัญหานั้น ความรู้ที่เก็บมีทั้งความรู้ที่เป็นความ
จริงที่อาจจะถูกบันทึกไว้ในรูปของตารางหรือเอกสารทาง
วิชาการ และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญที่
มีประสบการณ์นั้น 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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2.3.1 ระบบฐานความรู้ (Knowledge-Based) 

เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างมีขอบเขต และเน้นลงไปเฉพาะจุดนั้น ๆ เพื่อ
น าไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมา
จากสาเหตุใด เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดจะท าการ
รวบรวมเอาความคิดในการแก้ไขปัญหาของผู้ช านาญการ 
ระบบจะน าเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการปัญหาที่ได้มามา
ประมวลผลจากระบบฐานความรู้ โดยอ้างอิงจาก ฐานข้อมูล
ที่ได้สร้างไว้ ในการให้ความรู้กับระบบผู้เช่ียวชาญจะเรียกว่า 
การแทนองค์ความรู้จะอาศัยผู้มีความรู้ โดยความสามารถใน
การแก้ไขปัญหานั้นจะถูกอ้างอิงจากกฎและข้อมูล ตาม
ลักษณะทีได้อนุมานของระบบผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้วิธีการ
แก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

2.3.2 กลไกการอนุมาน (Inference Engine)  
เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการอนุมานความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ใน

ฐานความรู้ เพื่อน าความรู้ไปหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมและมี 
ความเป็นไปได้ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มาในระบบผู้เช่ียวชาญ
กลไกการอนุมานจะมีหน้าท่ีหลัก 2 อย่าง ส่วนแรก คือ ส่วน
ที่ด าเนินการตรวจสอบความจริง และกฎที่มีอยู่ในระบบ
ผู้เช่ียวชาญ ส่วนที่สอง คือ ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นตัวตัดสินใจ
ล าดับของการอนุมาน นอกจากที่กลไกการอนุมานยัง
สนับสนุนการตัดสินใจค่าความถูกต้องของฐานความรู้ที่มี
ความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง วิธีการอนุมานมี 2 แบบ คือ 

อนุมานแบบเดินหน้า (Forward Chaining Inference) 

การอนุมานโดยเริ่มการตรวจสอบข้อมูลกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่
ในระบบจนกว่าจะสามารถหากฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์แล้วจึงด าเนินงานตามความเหมาะสม 

อนุมานแบบย้อนหลั ง (Backward Chaining 

Inference) การอนุมานโดยเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ต้องการ
แล้วด าเนินการย้อนกลับเพื่อหาสาเหตุ การอนุมานใน
ลักษณะนี้ มักน ามาใช้ในการพัฒนาระบบความฉลาดให้มี
ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อให้
ระบบสามารถท าการอนุมานหาข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในอนาคต 

2.3.3 ส่วนดึงความรู้ (Knowledge Acquisition) 
เป็นส่วนของระบบผู้เช่ียวชาญที่ใช้ช่วยในการดึงความรู้

จากตารางหรือฐานข้อมูล โดยจะท าการดึงข้อมูลและจัดการ
กับข้อมูลนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบผู้เช่ียวชาญลงบน
ฐานความรู้ แต่การน าความรู้จากผู้เช่ียวชาญนั้นท าได้ยาก 
จึงออกแบบระบบผู้เช่ียวชาญให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลด้วย
ตัวเองในบางส่วน ปัจจุบันการเรียนรู้ (Learning) เป็นหัวข้อ
ที่ผู้พัฒนานิยมค้นคว้าให้ความสนใจมากขึ้น 
 

2.3.4 ส่วนอธิบาย (Explanation) 
เป็นขั้นตอนการอธิบาย พร้อมให้เหตุผลตามรูปแบบที่ได้

ออกแบบไว้ โดยจะเขียนโปรแกรมให้ระบบสามารถแสดงผล
ตามสถานการณ์ที่ต้องโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นการอธิบาย
อย่างมีเหตุผล ให้ค าตอบแก่ผู้ใช้ได้ชัดเจน ตรงประเด็น 
 

2.3.5 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) 
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในระบบผู้เช่ียวชาญ เนื่องจาก

ผู้ใช้มีความรู้ ในการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้พัฒนาระบบต้องค านึงความสะดวกในการติดต่อระหว่าง
ระบบผู้เช่ียวชาญกับผู้ใช้ ท าให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และ
สามารถใช้ระบบจนเกิดความช านาญ ส่งผลให้ ระบบมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.4 จินตทัศน์สารสนเทศ (Information 
Virtualization) [4] 

คือ การใช้เทคนิคเกี่ยวกับจินตทัศน์มาช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
โดยตามหลักการของจินตศิลป์มีความเกี่ยวพันธ์กับการ
น าเสนอของข้อมูลนั้น ความสอดคล้องทางกายภาพ หรือมี
ความสอดคล้องกับรูปทรงทางเรขาคณิต โดยการจินตทัศน์
สารสนเทศจะมุ่งเน้นไปทางด้านผลลัพธ์ของข้อมูล โดยไม่มี
เครื่องหมาย ตาราง เครือข่าย การเรียงเป็นล าดับ หรือ 
ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ลักษณะของข้อมูลที่สามารถ
น ามาผ่านกระบวนการของจินตทัศน์ (Visualization) มี
ลักษณะต่าง ๆ มากมาย ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ประเภทที่
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แสดงข้อมูลแบบ 2 มิติ (2D) ในลักษณะรูปแบบของแผนผัง
ต้นไม้ รูปแบบต้นไม้ครอบครัว (Family Tree) เนื่องจาก
เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ
บุคคลดังตัวอย่างในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างต้นไม้ครอบครัวที่ต้นสายเป็นรัชกาลที่ 4 

 

3. การแทนองค์ความรู้ (Knowledge 
Representation) 
 การแทนความรู้ เ ชิงตรรกะ (Logic Knowledge 

Representation) วิธีการแทนองค์ความรู้ ทั่ ว ไปจะใ ช้
กระบวนการทางตรรกะ โดยเริ่มจากการป้อนข่าวสารที่สร้าง
ขึ้นจากวลี (Word) หรือบันทึกในรูปแบบของข้อตกลงที่เป็น
จริงทุกกรณี (Premises) น าเข้าสู่กระบวนการทางตรรกะ 
(Logic) เพื่อสร้างผลลัพธ์ของข้อสรุป (Inferences) ใน
ขณะเดียวกันก็น าข้อเท็จจริง (Fact) ที่เราทราบแล้วว่าเป็น
จริงมาใช้สร้างข้อเท็จจริงใหม่ โดยรูปแบบพื้นฐานในการ
ค านวณนั้นมี 2 ลักษณะ คือ ตรรกะนิพจน์ (Propositional 

Logic) และตรรกะกริยา (Predicate Logic) ในงานวิจัยนี้
จะเลือกใช้รูปแบบตรรกะกริยามาใช้ในการพัฒนาระบบ 
 

 
 

3.1 ตรรกะกริยา (Predicate Logic) 
 เป็นการน าความคิดในเรื่องการพิสูจน์หรือแสดงข้อความ
จริงโดยการอนุมาน ซึ่งสามารถตอบค าถามที่ต้องการไดเ้รียก
อีกช่ือหนึ่งว่า First order Predicate Logic (FOPL) เป็น
ตรรกศาสตร์ที่ทดสอบประโยคกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับ
ประโยคทั่ว ไป และประพจน์ เ ชิงเดี่ ยว เพื่อหาความ
สมเหตุสมผลของประโยคกล่าวอ้าง เป็นแนวคิดพื้นฐานของ
เอไอ (AI) โดยในการพิจารณานั้นจะใช้ตัวแปร และฟังก์ชัน
ของตัวแปรในรูปแบบของประโยคตรรกะสัญลักษณ์ 
(Symbolic Logic)  ตรรกะกริยาเป็นพื้นฐานส าหรับภาษา 
โปรล๊อค (Prolog) องค์ประกอบพื้นฐานของตรรกะกริยา 
ได้แก่ ตัวอักษร (Alphabet) หมายถึง องค์ประกอบที่เป็น
ส่วนของอักษรที่ ใ ช้ในกระบวนการของตรรกะกริยา
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
 

3.1.1 ค่าคงท่ี (Constant) 
 คือ ค่าที่ใช้บอกถึงความหมายที่ชัดเจนโดยจะก าหนดไว้
ล่วงหน้า เพื่อบ่งบอกค่าคงที่นั้นกล่าวถึงสิ่งใด โดยระบุ
รายละเอียดก ากับไว้ด้วย เช่น สมศักดิ์ แทนความหมายของ
ช่ือบุคคลเพศชาย 
 

3.1.2 ตัวแปร (Variable) 
 คือ ตัวแปรที่มีข้อความระบุถึงความหมายของตัวแปรนั้น
ไว้ ซึ่งอาจจะมีความหมายโดยตรง หรือไม่เจาะจงก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น Brother หมายถึง ตัวแปรที่ระบุตัวตนของคนที่
เป็นพี่ชาย แต่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นพี่ชายของใคร 
 

3.1.3 ฟังก์ชัน (Function) 
 คือ ส่วนที่ใช้ในการบ่งบอกโดเมนขององค์ประกอบนั้น 
ส่วนแสดงความสัมพันธ์ (Predicate) เป็นส่วนที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งจะช่วยขยายความ
เข้าใจในค่าท่ีแสดงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวอย่างเช่น
male(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ) เป็น
ฟังก์ ชันส าหรับหาว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นผู้ชาย 
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3.1.4 ตัวเชื่อม (Connective) 

ตัวเชื่อมที่ใช้ในการเช่ือมระหว่างส่วนแสดงความสัมพันธ์
(Predicate) เข้าด้วยกัน ซึ่งจะใช้เครื่องหมายพื้นฐานทาง
ตรรกศาสตร์ ดังนี้ 
   นิเสธ (~)   คือ ค่าที่ตรงข้ามของค่าความจริงนั้นๆ  

   และ (^)   คือ  เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมระหว่างสอง 
ประโยค โดยใช้ค าว่า และ (And) 

   หรือ (V)   คือ  เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมระหว่างสอง 
      ประโยค โดยใช้ค าว่า หรือ (Or)  
   ถ้า…แล้ว ( ) คือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมระหว่างสอง 

ประโยคโดนแทนค าว่า ถ้า…แล้ว
(if…and) 

..ก็ต่อเมื่อ.. ( ) คือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมระหว่างสอง 
ประโยค โดยแทนค าว่า ..ก็ต่อเมื่อ.. 

(if..and only if..) 
 

3.1.5 ตัวบ่งปริมาณ (Quantifier) 
ค่าที่ใช้ช้ีวัดปริมาณของประโยค เพื่อใช้ในการบอก

จ านวนหรือขนาด ท าให้ทราบค่าปริมาณที่อาจมีความส าคัญ
ในการหาค่าความจริงทางตรรกศาสตร์ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ 

ตัวบ่งปริมาณสากล (Universal Quantifier) เป็นตัว
บอกปริมาณที่แสดงถึงจ านวนส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด ที่เป็น
จริง ซึ่งเรียกว่า “For All” แทนด้วยเครื่องหมาย   

ตัวบ่งปริมาณบางส่วน (Existential Quantifier) เป็นตัว
บอกปริมาณที่แสดงถึงจ านวนบางส่วนที่เปนจริงจากทั้งหมด 
เรียกว่า “For Some” แทนด้วยเครื่องหมาย  
 

3.1.6 ส่วนแสดงความสัมพันธ์ (Predicate) 
คือส่วนท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ซึ่ง

จะช่วยขยายความเข้าใจในค่าที่แสดงว่ามีความสัมพันธ์
อย่างไร ตัวอย่างเช่น  

Father(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) หมายความว่า 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชบิดา
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

3.2 ภาษา (Language) 
หมายถึง การใช้หลักการทางตรรกศาสตร์เพื่อเปลี่ยนรูป

ประโยคทางภาษาศาสตร์ให้อยู่ในรูปที่สามารถน ามาใช้ใน
กระบวนการทางตรรกศาสตร์ ไ ด้  ใน ตรรกะกริ ย า 
(Predicate Logic) จ าแนกประโยคทางภาษาเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนแสดงความสัมพันธ์ (Predicate) และส่วนของเทอม 
โดยเนื้อหาในประโยคสามารถบ่งบอกคุณสมบัติ หรือ
ความสัมพันธ์ได้หลายลักษณะ ซึ่งภาษาที่นิยมใช้ คือ ภาษา     
โปรล๊อค (Prolog) โปรล๊อคน้ันประกอบไปด้วย 
 

3.2.1 ข้อเท็จจริง (Facts) 
รูปแบบขึ้นด้วยค ากริยา และจบด้วยจุด (Full Stop) 

ค ากริยาจะตามด้วยหนึ่งหรือหลายตัวแปร (Arguments) ที่
มีความสัมพันธ์กันกับในวงเล็บ (Parentheses) ตัวแปร
ประกอบด้วย อะตอม (Atoms), ตัวเลข (Numbers), ตัว
แปร (Variables) หรือ รายการ (List) และตัวแปรจะถูกขั้น
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (Commas) ถ้าเราพิจารณาตัวแปร
ในข้อเท็จจริง (Fact) ให้เป็นวัตถุ (Objects) เมื่อค ากริยา 
(Predicate) ของค าอธิบายของข้อเท็จจริงของวัตถุ 
 ตัวอย่ างข้อ เท็จจริ ง  Father(พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว) 

รูปแบบข้อเท็จจริง 
 

 
 

3.2.2 ข้อค าถาม (Query) 
ใช้ในการตั้งค าถามเพื่อให้โปรแกรมหาค าตอบ โดยมี

รูปแบบเหมือนกับข้อเท็จจริง แต่โปรแกรมจะให้ค าตอบว่า
จริงหรือเทจ็โดยค้นหาจากข้อเท็จจริงที่ระบุไวใ้นโปรแกรม 

ตัวแปร (Variable) สามารถระบุตัวแปรในข้อค าถามได้ 
เพื่อให้ได้ค าตอบได้ 

Relation of Name (List of Object Names) 
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ตัวเช่ือม (Conjunction) ใช้ในการเช่ือมค าถาม หรือ 

ข้อเท็จจริง หรือส่วนของกฎเข้าด้วยกัน ได้แก่ 
  เครื่องหมาย “,”  คือ  ตัวเชื่อม “และ” 

  เครื่องหมาย “:-”  คือ  ตัวเชื่อม “ถ้า”  
  เครื่องหมาย “.”  คือ  ใช้ปิดท้ายประโยค 

กฎ (Rules) ที่ใช้อธิบาย Object หรือสิ่งที่เราสนใจกับ 
ความสัมพันธ์ (Relation) ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของวัตถุ 
โดยจะใช้กฎในการเขียนความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโดเมน 
ตัวอย่างกฎ เช่น 

grandfather(X,Y) :-  

 father(X,Z),father(Z,Y). 

หมายความว่า 
X เป็นปู่ของ Y โดยตรวจสอบจาก 

X เป็นพ่อของ Z และ Z เป็นพ่อของ Y  
 

4. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา 
  ระบบผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตร์บุคคลไทยได้น าเสนอ
ผ่านทางเว็บแอปพลิเค ช่ัน โดยผู้จัดท าได้น าต้นแบบ 
(Template) รูปแบบของเว็บแอปพลิเคช่ันมาจาก [5] และ
ได้น ามาออกแบบปรับเปลี่ยนเพื่อความสะดวกในใช้การงาน 

  ระบบหลังบ้านผู้วิจัยเลือกใช้ภาษาไพธอน (Python 2.7) 

ในการพัฒนาระบบโดยภาษาดังกล่าวเป็นภาษาที่สามารถ
เช่ือมโยงและใช้งานร่วมกันกับภาษาอื่นได้หลากหลาย 
นอกจากนี้ยังใช้โปรแกรม Sublime ในการช่วยสร้างและ
จัดการหน้าเวบ็ด้วย 

ในส่วนของเนื้อหาความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลอ้างอิง
จากหนังสือราชสกุลวงศ์ [1] และเนื้อหาของค าราชาศัพท์ที่
ใช้เรียกแทนความสัมพันธ์ของบุคคลในราชวงศ์ อ้างอิงจาก
หนังสือ 2550 ส านวน สุภาษิตค าพังเพยไทย ค าที่มักเขียน
ผิด และค าราชาศัพท์ [6] 

 

4.1 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) 
เมื่อเข้ามาในส่วนของระบบผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตร์

บุคคลไทยในหน้าแรกจะปรากฏเมนูทางด้านซ้ายมือให้เลือก
คลิกดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคช่ัน 

 

จากรูปที่ 2 ในหน้าแรก หากมีการคลิกที่หน้าจอหลักจะ
ปรากฏภาพดังในรูปที่ 3 ซึ่งมีการแสดงบุคคลส าคัญที่สุดใน
ราชวงศ์จักรี นั่นคือ พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 9 รัชกาล ซึ่ง
หากคลิกที่รูปภาพจะน าไปสู่พระราชประวัติของแต่ละ
พระองค์เรียงล าดับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 
 

 
รูปที่ 3 หน้าหลักของเว็บแอปพลิเคช่ัน 

 

จากรูปที่ 4 เมนูราชวงศ์จักรี ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ให้ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราชวงศ์จักรีของไทย ความหมาย และ
ประวัติความเป็นมาให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาอ่านข้อมูล
ประกอบเพิ่มพูนความรู้ 
 

 
รูปที่ 4 ข้อมูลในส่วนของหน้า ราชวงศ์จักรี 
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ส าหรับในส่วนที่ส าคัญที่สุดของงานวิจัยนี้ คือ ในส่วน

ของการสืบค้นพระราชประวัติเมื่อท าการเลือกการสืบค้น
โดยใช้รายชื่อจากรูปที่ 5 จะสามารถสืบค้นได้โดยการใส่ส่วน
หนึ่งส่วนใดของตัวอักษรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของช่ือลงไปใน
ช่องกรอกข้อมูลค้นหา ระบบจะท าการหาส่วนเติมเต็มของ
ค าค้นหา (Auto Complete) หรืออาจจะเลือกค้นหาจาก
รายช่ือที่มีอยู่ในฐานความรู้อยู่แล้ว เพื่อให้ระบบท าการดึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาแสดง ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 5 ข้อมูลในส่วนของหน้า สืบค้น จากรายช่ือ 

 

 
รูปที่ 6 การค้นหาโดยการใส่ส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอักษร 

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของช่ือ 
 

หากผู้ใช้ท าการเข้าใช้งานระบบผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน
เฟสบุ๊ค (Facebook) ดังรูปที่ 7 จากนั้นระบบจะสามารถให้
ผู้ใช้คลิกเลือกเมนูเพิ่มข้อมูลบุคคล และสามารถแก้ไขข้อมูล
บุคคลได้ ดังรูปที่ 8 เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมในการช่วยกัน
เพิ่มแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซึ่งเป็นการ
ท างานแบบร่วมกันให้ข้อมูล (Collaborative Work) แต่
ข้อมูลที่ถูกเพิ่มเติมหรือแก้ไขจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ดูแลระบบก่อนจึงจะสามารถน าขึ้นไปแสดงผลในการค้นหา
ครั้งต่อไปได้ 

 
รูปที่ 7 ส่วนของการเข้าสู่ระบบเพื่อท าการเพิ่มข้อมูลบุคคล 

หรือแก้ไขข้อมูลบุคคล 
 

 
รูปที่ 8 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลบุคคล 

 

4.2 สรุปผลการทดลอง 
จากการทดสอบนักศึกษาจ านวน 30 คน ซึ่ ง เป็น

นักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทดลองใช้งาน
ระบบ ผลที่ได้คือ ร้อยละ 30 คิดเห็นว่าระบบที่ทีมวิจัย
พัฒนาขึ้นมีประโยชน์เพื่อใช้ในการศึกษา เนื่องจากระบบใช้
งานง่ายเข้าใช้จากเว็บ สามารถเข้าถึงได้ทุกทีทุ่กเวลา 

ร้อยละ 40 คิดเห็นว่าระบบใช้ง่ายต่อการค้นหาบุคคล
ส าคัญต่าง ๆ ทีมวิจัยพัฒนาได้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจง่าย  
 

5.บทสรุปและแนวทางการพัฒนาต่อ    

การออกแบบและพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตร์
บุคคลไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบผู้เช่ียวชาญในการ
ค้นหาข้อมูลชีวประวัติของบุคคลในราชวงศ์จักรี เพื่อให้ผู้ที่
สนใจน าไปใช้ศึกษา หรือเป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทยในรูปแบบใหม่ต่อไป เนื่องจากระบบ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบที่ช่วยใหก้ารสืบค้นข้อมูลได้ผลลัพธ์ที่มี
ความใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
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แนวทางการพัฒนาต่อผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลเพื่อ

จัดเก็บเพื่อให้ระบบมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลที่ดี
ขึ้น รวมถึงจัดเก็บข้อมูลในมิติอื่น เช่น สถานที่พักที่อยู่อาศัย 
ประวัติการด ารงต าแหน่งและหน้าที่การงาน สุดท้าย
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้มีความสามารถที่มากขึ้น และที่
ส าคัญใช้งานได้ง่ายขึ้น  
 

6.กิตติกรรมประกาศ 
การออกแบบและพัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตร์

บุ คคล ไทย  ส า เ ร็ จ ไ ด้ ด้ ว ยคว ามกรุณาของหั วหน้ า
โครงการวิจัย อาจารย์ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์  ที่ ได้ ให้
ค าปรึกษา แนะน าช้ีแนะการศึกษาค้นคว้า วางแผน แนะน า
ขั้นตอน และวิธีจัดท างานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี คณะทีม
ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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Abstract—The fall of the elderly and patients may cause 
severe injury or death. When a fall occurs, the elderly or patients 
may be unconscious and could not get help from their family. In 
order to detect fall and notify to the family for help, we developed 
a mobile application based on its accelerometer. Two processing 
steps are as follows: The first step, the program will measure 
acceleration values of the x-axis, y-axis, and z-axis by using the 
mobile accelerometer. Next, when getting acceleration values, the 
program will detect the fall by using Signal Vector Magnitude 
(SVM) which is an average acceleration and acceleration values 
of the y-axis. The experiment with 10 persons for totally 80 test 
showed that the average accuracy of the fall detection is 96.25%.  

Keywords—Fall/Fall detection /Accelerometer/Mobile Applica- 
tion 

I.  INTRODUCTION 

Thailand is becoming aging society and is facing 
problems with the care of the elderly. The accident that 
usually occurs in the elderly may cause severe injuries. One 
major problem is the fall which is an accident causing injury 
or death. When the accident occurred, and the elderly should 
receive care immediately. The purpose of this study is to 
detect fall in the elderly patients including alerts so that the 
victims could be rescued in time. Therefore, the use of 
equipment or technology that can be easily portable, low price 
such a mobile device is a good choice to develop to resolve 
this problem. Technology that used to detect fall on a mobile 
device is Accelerometer sensor which detects the change of 
the acceleration of x, y, z-axis. After detecting a fall, values of 
the graph compare with the time to get the acceleration and 
analyzing the pattern of fall. Users can turn off the alarm, if 
not falling. If the user had fallen but not turned off the alarm, 
the program can send SMS to the emergency number. 

A. The study of related works 
We had studied two different researches which are The 

implementation of a smartphone-based fall detection system 
using a high-level fuzzy petri net and a smartphone-based fall 
detection system.    

1. The implementation of a smartphone-based fall detection
system using a high-level fuzzy petri net. [1] 

This fall detection system aims to detect magnitude of 
the vector. Find how much percent precision of magnitude of 
the vector. This experiment use sensors on mobile phones is G-
sensor. The method used to changing the x, y and z axis to 
calculate the values confirm that the fall occurred. With the 
equation following: 

SVM =

A possible falling down happens when it is detected 
that SVM is greater than a predefined value. 

2. A smartphone-based fall detection system. [2]

This fall detection system is testing activity in daily 
life such as sitting, walking, lay down, run and jumping. They 
want to know the difference between falling and activity in 
daily life by using graph. In the calculation consider the time 
and the changing of acceleration. In finally will compare both 
for fine the difference.  

Table1. The comparison of  Application of mobile Accelero- 
meter for fall detection of the elderly and patients, The 
implementation of a smartphone-based fall detection system 
using a high-level fuzzy petri net, A smartphone-based fall 
detection system. 

Function 

Application of 
mobile 

Acceleromet-
er for fall 

detection of 
the elderly 

and patients 

The 
implementation 

of a smartphone-
based fall 

detection system 
using a high-level 

fuzzy petri net 

A 
smartphone-

based fall 
detection 
system 

G-Sensor 9

Accelerom-
eter sensor 

9 9

SVM 9 9

ADL 9 9

Calculate 
with y axis 

9 9

Table1. shows function comparing between 3 similar 
programs,  Application of mobile Accelerometer for fall 
detection of the elderly and patients use Accelerometer sensor, 
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SVM , compare with activity in daily life (ADL), for confirm 
that    

B.     Technology and tools 
1. Accelerometer sensor [3]

Accelerometer is sensor based on Android OS. The use 
of the mobile device will be hold in a vertical position. 
Accelerometer can measure the acceleration in each axis. 
While the mobile device is not move, the value of each axis is 
0 except the value of the Z because values of Z axis has the 
force of gravity. The values of Z axis approximately 9.8 m/s2. 
Accelerometer often use with “tilt or shake”. This sensor is 
popular and have almost all mobile devices. 

2. Global Positioning System (GPS) [4]

GPS is a system that identifies the location on earth, It 
receives signals from the each satellite. The signals will 
contain information about the location and time while 
transmitting it is sent to the receiver. Then, a receiver will 
calculate the time differences between the real time (current 
time) and time receiver. In order to convert signals to a 
distance between the receiver to the satellite and to get precise 
distances must have at least four satellites. The satellite has a 
lot of accuracy also increased. The navigation program and 
map data that are comfortable and highly stable include PND 
(Personal / Portable Navigation Device) or use a GPS receiver 
with PDA. 

3. Android SDK [5]

Android SDK (Android Software Development Kit) is a 
program for the development of applications on the Android 
operating system, which supports the development with Java 
language by Google Inc. It available for download without 
cost. SDK is a set of programs and library that necessary for 
develop applications on Android such as emulator. During the 
application development developer can test the application on 
the Android phones without a mobile phone. 

II. METHODOLOGY

A. Technology and tools being used for this program 
1. Android Studio
2. Java

B. System process 
From the Figure 1 the diagram shows the operation of the 

program. Start by checking that it is the first time to use the 
program? If that the first time to use a program, user can add 
new emergency number. If not, continue to the Figure 1.1 
Finally, complete content and organizational editing before 
formatting. Please take note of the following items when 
proofreading spelling and grammar: 

Figure 1 Application of mobile Accelerometer for fall 
detection of the elderly and patients. 

Figure 1.1 Application of mobile Accelerometer for fall 
detection of the elderly and patients.  (Continue) 

The program will wait for the SVM to detect fall. If the 
SVM is higher than 15 and the acceleration of the y-axis is less 
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than 12 m/s2 program will alert. If the user does not turn off 
alarm within 60 seconds, the program will send an SMS to the 
emergency number. 

C. System develop project schedule. 
The system development duration is January, 2015 to 

December, 2015 (12 months). The grant chart is shown in 
Table 2.  

Table2. System Grant Chart 

III. RESULTS

3.1 Experimental results 

The experiment with 10persons for totally 80 tests, 40 
times for fall and 40 times for activities in daily life. Found that 
the jump in the ADLs that is similar to fall calculated using the 
SVM more than 15 m/s2 is not enough. Therefore, the 
acceleration in the y-axis was calculated using the y less than 
12 m/s2 .The conclusion, a fall will have the SVM more than 
15 m/s2 and the acceleration of the y axis y less than 12 m/s2. 
We have four  patterns of  experimentation  are Falling 
forward, Falling to the side, Falling backwards, Collapsed. We 
will show the graph of  SVM in Figure 6 to Figure 11. 

Figure 2 Falling forward 

Figure 3  Falling to the side 

Figure 4 Falling backwards 

Figure 5 Collapsed 

Figure 6 SVM of sitting 

Figure 7 SVM of lay down 
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Figure 8 SVM of walking 

Figure 9 SVM of  jumping 

Figure 10 SVM of fall 

 Figure 11 SVM of fall, Jump and y of Jump, fall 

3.2 Application 
After application are developed, the following 

represents main function which are: First page of program 
(Figure 12), save emergency number (Figure 13), Show normal 
status (Figure 14), detection fall (Figure 15), send SMS (Figure 
12)      

Figure 12 First page of program, user must input emergen-  
cy number 

Figure 13 input and save emergency number 

Figure 14 Show normal status. 
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Figure 15 Show fall status when user fallen. 

Figure 16 Show SMS, When program send to receiver. 

IV. CONCLUSION

Application of mobile Accelerometer is developed for fall 
detection of the elderly and patients. The aim is to make the 
mobile device can detect a fall and help the elderly and patients 
to be rescued on time. The program enables users to add a new 
emergency number, turn off alarm, edit emergency number and 
SMS has been sent will display useful information such as the 
date, time and location, which it is useful for the elderly and 
patients. This program was developed on the Android 
Operating System by using JAVA language. So, the accuracy 
which is received after test is equal to 96.25%. In general, 
Positive is identified and  negative  is  rejected. Therefore: 

TF (True positive) = correctly identified 
FP (False positive) = incorrectly identified 
TN (True negative) = correctly rejected 
FN (False negative) = incorrectly rejected 

Table 3 The accuracy of program. 

Accuracy (ACC) = = 96.25% 
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Abstract. Mining cross level in hierarchical datasets 
provides the crucial outcomes as well as more compatible  
for wide range of fields in the real world situation 
requirement. Moreover, it is well-known that the work of 
providing an appropriate threshold to mine the most 
interesting correlations without prior knowledge in advance 
is very difficult and it is more reasonable for asking users to 
specify the number of desired outcomes. Therefore, in this 
paper we propose a novel approach to mine the most 
interesting crossed multi-level association rules, which N is 
the number of desired outcomes. In addition, the result 
consists of 2 parts. Firstly, N-most interesting association 
rules between data and data. Secondly, N-most association 
rules between focused data and category which will be 
defined. To mine such patterns, FP-growth algorithm is 
applied and adjusted transactions is proposed. 

I INTRODUCTION 

 Mining multi-level association rules from transactional 
database is one of the most important task in data mining 
community. It is proposed to discover correlation among items 
with their hierarchical categories under support-confidence 
values and thresholds. However, Association rule mining [1,2] 
under the support-confidence framework is the task of 
discovering relationship or correlation appearing together in 
large scale database. It is applied in a wide scope of 
applications. For instance, marketing, behavioral economic, 
web analysis, customer insight, goods arrangement, etc. The 
process of association rule mining consists two steps : (i) 
discovering frequent item sets from the given database that 
meet the support threshold, and (ii) generating rules from the 
frequent itemsets found in the first step that pass confidence 
threshold. 

 In general, association rule mining emphasizes on 
determining of interesting rules at a single concept level. 
Nevertheless, there are some of applications which require to 
discover relations which cross multiple concept level. For 
instance of interpretation of association rules in the term of 
confidence value [1,2], alongside with the need of finding 50% 
of possibility that customer who purchase beer may also buy 
wine.(Confidence of Beer -> Wine = 0.5) It could be precise to 
also illustrate that 63% of possibility that customer who would 
buy Jacob’s creek wine if they buy Singha beer or 54% of 
possibility that customer would buy cheese and onion Pringles 
if they buy alcohol drink which is a category of beer and wine. 
The latter information expresses the lower and crossed concept 
level with more specific and concrete information than that of 
the former which hierarchical structure will be express later. 
Thus, introducing an approach to mine crossed multiple-level 
association rules under user-given concept hierarchy of items 

and support-confidence threshold to determine more general or 
specific which is more compatible to user requirement in real-
world applications. 

 However, it is well-known that the setting of a suitable 
support threshold [3,4] without prior knowledge in advance is a 
difficult task. If the support threshold is too high, then there 
may be too small or even no result. On that condition, the user 
probably have to adjust bigger value of threshold. If the 
threshold is too low, there will be too many outcomes. 
Therefore, requesting the number of desired outcomes is 
considered much easier and more result-oriented. 

 In this case, we apply and demonstrate this mining 
concept, N-most Interesting Crossed Multi-level association 
rules without Threshold [5-8], through goods arrangement in 
retailer shop. Which the lowest level of hierarchical datasets is 
defined as goods, plus, all the higher levels of the dataset are 
defined as categories. As a result, retailer would have effective 
goods goods arrangement such as Singha beer (goods) should 
be put beside Jacob’s cheek wine (goods) and cheese and onion 
Pringles (goods) should be put nearby alcohol drink (category). 

 Consequently, in this research paper, we aim to mitigate 
the difficulties of setting threshold and then introduce an novel 
approach to mine the most interesting crossed multi-level 
association rules which is call N-most Interesting Crossed 
Multi-level association rules without Threshold. This 
approach allow the users to set (i) number of desired outcomes, 
(ii) focused goods and (iii) upper-bound categories. To 
efficiently discover such association rules, a tree-based 
algorithm under FP-tree and FP-growth technique is needed 
with adjusted transaction concept. It also applies top-down 
traversal [3] to quickly cut down the search space. 

 The rest of this research paper is organized as follows. In 
Section 2, the methodology of discovering N-most Interesting 
Crossed Multi-level association rules without Threshold will be 
demonstrated. Section 3 will show the result of this mining. 
Discussion with the real-world situation at retailer shop is held 
in Section 4. Last but not least, conclusion will be expressed in 
Section 5. 

II METHODOLOGY 

 In this section, the methodology to mine N-most 
Interesting Crossed Multi-level association rules without 
Threshold are illustrated. First of all, every node in the lowest 
level of hierarchical dataset is defined as goods and every node 
above is defined as categories. 
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 For an initiation users have to set three value these are (i) 
Number of desired outcomes, (ii) Focused goods and (iii) 
upper-bound categories. Plus, inputs divide into 2 parts which 
are (i) hierarchical dataset and (ii) transactional database. 

Noted that for setting upper-bound category, there is no route 
from any goods to the highest-level category without passing 
any upper-bound categories. And, there no upper-bound 
categories which is another belong to any upper-bound 
categories. 

For an easy understanding, results are divided into 2 parts 
which are (i) N-most interesting association rules between 
goods (data) and goods (data), (ii) N-most interesting 
association rules between focused goods (data) and category. 

 By applying of FP-tree and FP-growth technique and 
adjusted transaction concept, the procedure is divided into 4 
steps which are (i) Generating itemsets tree from the lowest 
level which is goods level in hierarchical datasets,  
(ii) Determining N-Frequent itemsets and N-most interesting 
association rules between goods (data) and goods (data) from 
created itemsets tree in step i, (iii) Adjusting transaction from 
the original transaction according to focused goods, (iv) 
Generating itemsets tree from adjusted transactions in step iii,  
(v) Determining N-Frequent itemsets and N-most interesting 
association rules between focused goods (data) and category 
from created itemsets tree in step iv. 

Note that in this case, we are focusing on ‘122’ and the upper-
bound category are 1,2,3,4. 

Fig. 1. Hierarchical datasets 

Table 1. The encode transactional database 

A. Generating itemsets tree from the lowest level which is 
goods level in hierarchical datasets. 

 Create header table for all of the lowest-level items which 
are all goods and then scan each transaction of transactional 
database in order to collect frequency of each goods into the 
header table. Finally, sort the header table based on frequency 
in descending order for the first scan. 
 Second scan is for building the FP-tree at the lowest-level 
in which is transaction is scanned, trimmed and sorted in the 
same order as the header table. Then, the sorted items in the 
scanned transaction are sequentially inserted into FP-tree with 
frequency to be 1 (if there exists a node of any regarded item in 
the FP-tree, its frequency is added up by one). 

Table 2. Header Table 

TID Items

T01 111,121,212,221,311

T02 111,211,221,312

T03 111,122,211,212,311

T04 112,122,212,311,322

T05 122,121,211,222,312

T06 111,112,122,311,321

T07 111,211,221,312,422

T08 122,212,222,312,322

Item Count

111 5

122 4

212 4

221 4

311 4

312 4

112 3

121 2

211 2

222 2

322 2

321 1

412 1
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B. Determining N-Frequent Itemsets and N-most interesting 
association rules between goods (data) and goods (data) from 
created itemsets tree. 

 Generate N-most frequent itemsets from constructed FP-
tree by (i) creating a table for storing a set of N-most interesting 
itemsets during process named N-most table, (ii) applying the 
top-down traversal technique to consider items in the header 
table (from the second to the last item in the header table), (iii) 
traversing all the parts of the considered item A in the FP-tree 
in bottom up manner in order to collect support of items 
appearing with A (consider only the items having higher 
position that of A in the header table). If the support of an item 
A occurring with A is greater than that of Nth itemset in the N-
most table, the Nth itemset is removed and the itemset ‘AB’ is 
inserted into that N-most table. If there are itemsets ‘AB’ more 
than one, where B is an occurring with A, inserted into the N-
most table, a small FP-tree for A with occurring with all items 
B is created. (iv) traversing the small FP-tree of A by using 
COFI-tree traversal technique to generate high-support itemsets 
with larger size. 

Table 3. N-most Table for N-most Frequent Itemsets 

 Generate N-most interesting association rules from N-
frequent itemsets by (i) creating a storing a set of N-most 
interesting association rules, (ii) generating all possible 
association rules from N-most frequent itemsets from N-most 
table, (iii) consider all possible association rules, if the 
confidence of a considered association rule is greater than that 
of Nth association rule in the N-most table, the Nth asspciation 
rule is removed and the considered association rule is inserted 
into that N-most table. 

Table 4. N-most Table for N-most Interesting Association Rules 

C. Adjusting transaction from the original transaction 
according to focused goods. (Focused goods can be more than 
1) 

Adjusting transaction is the way to change point-of-view of 
transactional database according to our focused goods. Only the 
transactions which have focuses goods will be modified. In 
each transaction, every goods will be transformed to category 
which they are belong to except the goods which have been 
focused is still remain. Note that categories have to be 
transform until they reach their upper-bound category. Also, 
goods which are belong to more than one category will be 
transformed to all its categories. 

Table 5. Transformed Transactions 

D. Generating itemsets tree from adjusted transactions. 

 Create header table for all of the adjusted transaction 
which are focused goods and categories then scan each 
transaction in order to collect frequency of each goods into the 
header table. Finally, sort the header table based on frequency 
in descending order. 
 For the second scan is for building the FP-tree of adjusted 
transaction in which is transaction is scanned, trimmed and 
sorted in the same order as the header table. Then generating 
itemsets as step A. The root of new itemsets tree is always 
focused good due to number of frequencies. 

!

Fig. 3. Itemsets Tree from Modified Transactions 

Count Items

3 111,311

3 122,212

3 221,312

3 122,311

3 111,221

Confidence Association Rules

0.75 122 -> 212

0.75 122 -> 311

0.75 212 ->122

0.75 211 -> 111

0.75 221 -> 312

Original Transactions Modified Transaction

111,122,211,212,311 122,1,2,3

112,122,212,311,322 122,1,2,3

111,112,122,311,321 122,1,3

122,212,222,312,322 122,2,3
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E. Determining N-Frequent Itemsets and N-most interesting 
association rules between focused goods (data) and category 
from created itemsets tree. 

This step also relates to determining N-Frequent Itemsets and 
N-most interesting association rules in the former step.  But, we 
only consider on itemsets which have our focused goods in 
determining frequent itemsets. In the process of determining 
association rules, the identifier are not value of the confidence 
but the frequency of each frequent itemsets. 

Table 6. N-most table for N-most frequent itemsets and N-most 
Interesting Association Rules 

Note that in case of having more than 1 focus goods this mining 
is able to do step C, D, E simultaneously for each of focused 
goods.  

III. RESULT

 The considered result will be divided into 2 parts, which 
are N-most interesting association rules between goods (data) 
and goods (data) and N-most interesting association rules 
between focused goods (data) and category.  

Note that focused goods can be more than one depend on initial 
value which users have set. But, in this case our focused goods 
is just 122. 

 (i) N-most interesting association rules between goods 
(data) and goods (data). 

(ii) N-most interesting association rules between focused goods 
(data) and category. 

IV. DISCUSSION

Fig. 4 Encoded and decoded hierarchical dataset  

 In this section, this research paper compares the outcome 
to the real-world situation at retailer shop to enhance goods 
arrangement effectively. Figure 4 shows correlation between 
our hierarchical dataset and categorized goods in the real 
retailer shop. We can interpret 1 as milk, 11 as plain milk, 12 as 
chocolate milk, 111 as foremost plain milk and others in the 
same way.   

Our focused goods is 122 which is Meiji Chocolate milk. 

 The suggestion from our mining will be (i) there is 75 % of 
possibility which customer will buy Malee orange juice if they 
buy Meiji Chocolate Milk and other 4 rules will be interpreted 
in the same way according to definition confidence value. Thus, 
the users will definitely know which goods should be putted 
nearby which goods. (ii) There is 4 unit of possibility which 
customer will buy Meiji Chocolate Milk if they buy any goods 
from green tea category and other 4 rules will be interpreted in 
the same way. Therefore, to illustrate the outcomes, Meiji 
Chocolate Milk has to be located nearby green tea drink in the 
first priority, Meiji Chocolate Milk has to be located nearby 
green tea drink and milk in the second priority and so on. This 
could be the answer to improve goods arrangement in order to 
increase in revenue in real retailer shop or even bigger scope in 
real-world business. 

Count Items Association Rules

4 122,3 3 -> 122

3 122,3,1 1,3 -> 122

3 122,3,2 2,3 -> 122

3 122,2 2 -> 122

2 122,1,2,3 1,2,3 -> 122

Confidence Association Rules

0.75 122 -> 212

0.75 122 -> 311

0.75 212 ->122

0.75 211 -> 111

0.75 221 -> 312

Count Association Rules

4 3 -> 122

3 1,3 -> 122

3 2,3 -> 122

3 2 -> 122

2 1,2,3 -> 122
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V. CONCLUSION 

 In this paper, we study the constrains of multi-level 
frequent itemsets mining and then try to avoid difficulties from 
the setting of suitable thresholds. Thus, we have proposed novel 
way to mine N-most Interesting Crossed Multi-level association 
rules without Threshold. This research paper is able to 
determine N-most interesting association rules between data 
and data. Also, N-most association rules between focused data 
and category. To mine such rules, we apply an efficient tree-
based algorithm under FP-tree and FP-growth technique with 
single scan and top-down traversal to generate the outcomes. 
Adjusted transaction concept is also applied for generating N-
most interesting association rules between goods and 
categories. In discussion section, we have correlated the 
outcomes with real-world situation in retailer shop for 
optimization of goods arrangement. 
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บทคัดย่อ 
จีนเนติกอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการที่มี

จ าลองแนวคิดเลียนแบบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ขั้นตอน
ของจีนเนติกอัลกอริทึมประกอบไปด้วยขั้นตอนการสร้าง
ประชากรต้นแบบ ขั้นตอนการค านวณค่าความเหมาะสม 
ขั้นตอนทางพันธุกรรม ประกอบไปด้วย ครอสโอเวอร์ และ
มิวเทชัน และขั้นตอนการคัดเลือกประชากร ในงานวิจัยช้ินนี้
ได้ น า เสน อการน าขั้ น ตอน ก ารสื บ พั น ธุ์ ข อ งวั ชพื ช 
(Reproduction IWO) เพิ่มเข้าไปในขั้นตอนการท างานของ
จีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมเพื่อที่จะท าการเพิ่มจ านวน
ประชากรตามค่าความเหมาะสมของประชากรแต่ละตัว จาก
การน าไปแก้ไขปัญหาออฟติไมเซชัน ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับจีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมจะเห็นว่า
อัลกอริทึมที่น าเสนอสามารถค้นหาค าตอบได้ดีกว่าจีนเนติก
อัลกอริทึมแบบดั้งเดิม 

Genetic algorithm (GA) is an adaptive heuristic 
search algorithm based on nature inspired. The 
methodology of GA includes initialization, 
evaluate fitness function, crossover, mutation and 
selection. In this research, the reproduction 
process from the Invasive weed optimization 
algorithm is added to the process of original GA in 
order to expand the population. The proposed 
algorithm is tested and compared the result with 
original GA. Finding shows that the proposed 
algorithm provides the better result than the 
traditional GA.  

ค าส าคัญ : จีน เนติ กอัลกอริทึม , Reproduction IWO, 
Optimization function, Benchmark function 

1. บทน า
ปัญหาออฟติไมเซชันเป็นปัญหาที่ต้องการหาจุดที่ดีที่สุด

ส าหรับการแก้ปัญหาทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ งานทางด้านวิทยาศาสตร์ และงาน
ทางด้านอื่นๆ ที่ต้องการหาจุดที่ดีที่สุด เช่นการค านวณหา
เส้นทางการโคจรของดาวเทียมให้มีระยะทางที่สั้นท่ีสุด หรือ
เหมาะสมที่สุด การตัดกระดาษหรือแผนโลหะให้มีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุดแต่สามารถให้ประโยชน์สูงที่สุดเป็นต้น ขั้นตอนวิธี
เชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary algorithm) เป็นหนึ่ งใน
เรื่ อ งของการค านวณ เชิงวิ วัฒนาการ  (evolutionary 
computation) ที่ใช้ฐานประชากรโดยทั่วไปของขั้นตอนวิธี
แบบ เมตาฮิ วริสติ กที่ เหมาะสมที่ สุ ด  (metaheuristic 
optimization algorithm) ในช้ันตอนของขั้นตอนวิธีเชิง
วิวัฒนาการจะประกอบไปด้วยขั้นตอนของการสืบพันธ์ 
(reproduction) ก า ร ก ล า ย พั น ธ์  (mutation) ก า ร
แลกเปลี่ยนยีน (crossover) และการคัดเลือก (selection) 
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน าขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
(Evolutionary algorithm) มาท าการแก้ปัญหาออฟติไมเซ
ชัน โดยการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของจีน เนติก
อัลกอริทึมโดยการเพิ่มขั้นตอนการสืบพันธุ์ของวัชพืชส าหรับ
การเพิ่มประชากรตามค่าความเหมาะสมของแต่ละประชากร 
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2. จีนเนติกอัลกอริทึม
จีนเนติกอัลกอริทึม (genetic algorithm) ถูกพัฒนาขึ้น

ในช่วงทศวรรษที่  60 โดยการจ าลองวิธีการทางด้าน
วิวัฒนาการทางด้านสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  
การน าเอาวิวัฒนาทางด้านสายพันธุ์ดังกล่าวมาประยุกต์
สร้างการค านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ Holland, Goldberg, 
และ Michalewicz [1, 2, 3] ได้ เสน อการใช้จี น เนติ ก
อัลกอริทึมส าหรับปัญหาการหาค าตอบที่ดีที่สุด นอกจากนี้
ยังได้มีนักวิจัยอีกจ านวนมากที่ได้มีการประยุกต์ใช้จีนเนติก
อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหาในสาขาอื่นๆ แทบทุกแขนง 
ขั้นตอนการท างานของจีนเนติกอัลกอริทึมแสดงได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 การสร้างประชากรเริ่มต้นด้วยวิธีการสุ่ม 
(Random) ค่ าที่ ท า ก า รสุ่ ม จ ะ อ ยู่ ใน ช่ ว งข อ ง  [0, 1] 
ป ร ะ ช า ก ร ที่ ไ ด้ จ ะ อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง เว ก เต อ ร์ 

� �1, 2, 3, , ,, , , , x , ,G
i i i i j i N iX x x x x โ ด ย ที่ N  คื อ

จ านวนไดเมนชันของประชากร และ G คือล าดับรุ่นของ
ประชากร จากนั้นท าการก าหนดอัตราการครอสโอเวอร์ 
( cP ) และก าหนดอัตราการมิวเทชัน ( mP ) 

ขัน้ตอนที่2 การประเมินค่าความเหมาะสม (Evaluated 
fitness value) ของประชากรเริ่มต้นทั้งหมดทุกประชากร
จากการแทนค่าของประชากรเข้าสู่ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 
(Objective function) 

 ขั้นตอนท่ี3 ท าการคัดเลือกประชากรที่จะน าไปสร้างต้น
ก าเนิดสายพันธ์ในรอบถัดไป การคัดเลือกจะท าการคัดเลือก
ประชากรโดยการสุ่มและในการสุ่มนั้นก็หวังผลที่จะได้
ประชากรที่ดีที่สุดเพื่อจะน าไปเป็น “พ่อแม่” เพื่อท่ีจะใช้เป็น
ต้นก าเนิดลูกหลานในรุ่นถัดไป วิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้
ส าหรับการคัดเลือกได้แก่วิธีการวงล้อรูเลต (Roulette 
wheel) 

ขั้นตอนที่4 น าต้นก าเนิดสายพันธ์ที่ผ่านการคัดเลือกมา
ท าการครอสโอเวอร์ (Crossover) ในขั้นตอนนี้จะมีการ
ก าหนดอัตราการครอสโอเวอร์ไว้โดยส่วนใหญ่จะใช้ความ
น่าจะเป็น ( cP ) เป็นตัวก าหนดอัตราดังกล่าว และวิธีการ 
ครอสโอเวอร์สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่นการครอสโอ
เวอร์แบบจุดเดียว การครอสโอเวอร์แบบสองจุด หรือ
การครอสโอเวอร์แบบหลายจุด เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี5 มิวเทชัน (Mutation) เรียกว่าการแปรผันยีน
ส่วนย่อยหรือการผ่าเหล่าของประชากรลูกหลาน และใน
ขั้นตอนนี้จะมีการก าหนดอัตรามิวเทชันด้วยความน่าจะเป็น 
( mP ) เป็นตัวก าหนดอัตราดังกล่าวเช่นกัน 

ขั้นตอนที่6 ท าการประเมินค่าความเหมาะสมเช่น 
เดียวกับขั้นตอนที่2 ในกลุ่มประชากรลูกหลานที่ได้จาก
ขั้นตอนท่ี5 

 

 

 
 

รูปที ่1 แสดงขั้นตอนการท างานของจีนเนติกอัลกอริทึม 

ขั้นตอนที่7 ท าการคัดเลือกสายพันธ์ (Selection) ที่ดี
ด้วยการน าเอาประชากรเริ่มต้นและประชากรลกูหลานมาท า
การคัดเลือกให้ได้จ านวนเริ่มต้น 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

เริ่มต้น 

สร้างประชากรเริ่มต้น และ
ก าหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น 

ประเมินค่าความเหมาะสมของ
ประชากร 

คัดเลือกประชากรที่เป็นต้น
ก าเนิดสายพันธ์  

การครอสโอเวอร์ประชากรต้น
ก าเนิดสายพันธ ์(crossover) 

การมิวเทชันของประชากรรุ่น
ลูกหลาน (mutation) 

การคัดเลือกประชากรเริ่มต้นใน
รุ่นถัดไป (selection) 

ท าการตรวจสอบเงื่อนไข
จบการท างาน 

จบการท างาน

ถ้าค่าสุ่ม ≤ Pc 

ถ้าค่าสุ่ม ≤ Pm 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 
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ขั้นตอนที่8 กลับไปท าในขั้นตอนที่2 ถึงขั้นตอนที่8 
จนกว่าจะครบเง่ือนไขที่ต้องการหรือเท่ากับจ านวนรอบที่
ก าหนดไว ้

3. อัลกอริทึมที่น าเสนอ
จากขั้นตอนการท างานของจีนเนติกอัลกอริทึมที่กล่าวมา

ก่อนหน้า รูปแบบการท างานจะมีโอกาสที่จะติดการค้นหา
เฉพาะที่  (local search) ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่ม
ขั้นตอนการท างานการสืบพันธุ์ของวัชพืช (reproduction 
IWO) น าเสนอโดย Mehrabian [4] เข้าไปในขั้นตอนการ
ท างานของจีนเนติกอัลกอริทึม หลักการท างานของขั้นตอน
การท างานการสืบพันธ์ของวัชพืชในธรรมชาติ วัชพืชต้นไหน
ที่มีค่าความแข็งแกร่งหรือมีความแข็งแรงย่อมมีโอกาสที่จะ
ขยายเมล็ดพันธ์ได้จ านวนมากและมีพื้นที่ในการขยายพันธุ์
กว้างกว่าต้นที่อ่อนแอ ดังนั้นเมื่อน ามาท างานร่วมกับ      
จีนเนติกอัลกอริทึมจะท าให้มีการโคลนนิ่งจ านวนประชากร
ตามค่าความเหมาะสมของประชากรแต่ละตัว จ านวนที่จะ
โคลนนิ่งสามารถค านวณได้จากสมการที่ 1 

� �min
max min min

max min

B B
i i
seed B B

fit fit
N s s s

fit fit
�

 � �
�

 (1) 

โดยที ่
i
seedN คือค่าเมล็ดพันธ์ที่ต้องท าการโคลนนิ่งของ

ประชากรที่ก าลังพิจารณา
B
ifit คือค่าความเหมาะสม (fitness value) ของ

ประชากรตัวท่ีก าลังพิจารณา
max
Bfit คือค่าความเหมาะสมสูงสุดของประชากร

ทั้งหมดในรุ่นที่ก าลังพิจารณา
min
Bfit คือค่าความเหมาะสมต่ าสุดของประชากร

ทั้งหมดในรุ่นที่ก าลังพิจารณา
maxS คือค่ามากท่ีสุดของเมล็ดพันธ์ุที่วัชพืชสร้างได้

minS คือค่าน้อยท่ีสุดของเมล็ดพันธ์ุที่วัชพืชสร้างได้

ขั้นตอนการท างานของอัลกอริทึมที่น าเสนอแสดงได้
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่1 การสร้างประชากรเริ่มต้นด้วยวิธีการสุ่ม 
(Random) ค่าที่ท าการสุ่มจะอยู่ในช่วงที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ฟังก์ชันมาตรฐาน ประชากรที่ ได้จะอยู่ ในรูปแบบของ
เวกเตอร์ � �1, 2, 3, , ,, , , , x , ,B

i i i i j i N iX x x x x  โดยที่ N  

คือจ านวนไดเมนชันของประชากร และ B คือล าดับรุ่นของ
ประชากร 1,2,3, ,i M  โดยที่ M คือจ านวนประชากร
ทั้งหมด จากนั้นท าการก าหนดอัตราการครอสโอเวอร์ ( cP ) 

ก าหนดอัตราการมิวเทชัน ( mP ) ก าหนดจ านวนเมล็ดพันธุ์
ของวัชพืชที่มากที่สุด maxS  และก าหนดจ านวนเมล็ดพันธุ์
ของวัชพืชที่น้อยท่ีสุด minS  

ขั้นตอนที่2 การประเมินค่าความเหมาะสม (Evaluated 
fitness value) ของประชากรเริ่มต้นทั้งหมดทุกประชากร 

B
iX  จ าก ก ารแ ท น ค่ าข อ งป ระ ช าก ร เข้ า สู่ ฟั งก์ ชั น

วัตถุประสงค์ (Objective function) และท าการค านวณหา
ค่าความเหมะสมจากสมการที่ 2 

� � � � � �
1

M

i i
i

fitness i f x f x
 

 ¦    (2) 

ขั้นตอนที่3 ท าการค านวณค่าเมล็ดพันธุ์ i
seedN  ของ

ประชากรแต่ละตัวจากสมการที่ 1 
 ขั้นตอนที่4 ท าการโคลนนิ่งประชากรตามจ านวนเมล็ด
พันธุ์จากสมการที ่3 

� � � �maxexp * 0,1
i
kjB B

s iG x rand� �    (3) 

โดยที ่

B
sG ประชากรที่ผา่นการโคลนนิ่ง 

s จะมีค่าดังนี ้1,2,3, , i
seedN¦

j   จะมีค่าดังนี้ 1,2,3, ,maxi
k

maxi
k   คือค่าจ านวนเมล็ดพันธ์ุของ

ประชากร G
iX

ขั้นตอนที่5 การประเมินค่าความเหมาะสม (Evaluated 
fitness value) ของประชากรเริ่มต้นทั้งหมดทุกประชากร 

B
sG  จากการแทนค่าของประชากรเข้าสู่ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 

(Objective function) และท าการค านวณหาค่าความเหมะ
สมจากสมการที่ 2 

ขั้นตอนที่6 ท าการคัดเลือกประชากรจาก B
iX และ B

sG

ที่จะน าไปสร้างต้นก าเนิดสายพันธ์ในรอบถัดไป การคัดเลือก
จะท าการคัดเลือกประชากรโดยการสุ่มและในการสุ่มนั้นก็
หวังผลที่จะได้ประชากรที่ดีที่สุดเพื่อจะน าไปเป็น “พ่อแม่” 
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เพื่อที่จะใช้เป็นต้นก าเนิดลูกหลานในรุ่นถัดไป วิธีการหนึ่งที่
เป็นที่นิยมใช้ส าหรับการคัดเลือกได้แก่วิธีการวงล้อรูเลต 
(Roulette wheel) ในงานวิจัยนี้จะท าการเลือกประชากรที่
เป็นพ่อและแม่จ านวน � � 2w i s �   

ขั้นตอนที่7 น าต้นก าเนิดสายพันธ์ที่ผ่านการคัดเลือกมา
ท าการครอสโอเวอร์ (Crossover) ในขั้นตอนนี้จะมีการ
ก าหนดอัตราการครอสโอเวอร์ไว้โดยส่วนใหญ่จะใช้ความ
น่าจะเป็นในการวิจัยครั้ งนี้ก าหนดค่าความน่าจะเป็นมี
ค่า 0.8cP   วิธีการครอสโอเวอร์ได้เลือกใช้แบบวิธีการครอส
โอเวอร์แบบสองจุด จุดที่จะท าการครอสโอเวอร์สามารถหา
มาได้ด้วยวิธีการแบบสุ่ม 

ขั้นตอนท่ี8 มิวเทชัน (Mutation) เรียกว่าการแปรผันยีน
ส่วนย่อยหรือการผ่าเหล่าของประชากรลูกหลาน และใน
ขั้นตอนนี้จะมีการก าหนดอัตรามิวเทชันด้วยความน่าจะ
เป็น 0.05mP  เมื่อผ่านขั้นตอนมิวเทชันจะท าให้ได้ประชากร
รุ่ น ลู ก ห ล าน คื อ   � �1, 2, 3, N,, , , ,B

p p p p pR r r r r  โด ย ที่ 
*2p w 

ขั้ น ตอน ที่ 9 ท าก ารป ระ เมิ น ค่ าค วาม เห มาะสม
เช่นเดียวกับข้ันตอนท่ี2 ในกลุ่มประชากรลูกหลาน B

pR  ที่ได้
จากขั้นตอนท่ี8 

ขั้นตอนที่10 ท าการคัดเลือกสายพันธ์ (Selection) ที่ดี
ด้วยการน าเอาประชากรจาก B

iX  B
sG  และ B

pR  มาท าการ
คัดเลือกประชากรที่มีค่าความเหมาะสมที่ดี ให้ได้จ านวน
เริ่มต้นเพื่อเป็นประชากรในรุ่นถัดไป 1B

iX
�

ขั้นตอนที่11 กลับไปท าในขั้นตอนที่2 ถึงขั้นตอนที่11 
จนกว่าจะครบเง่ือนไขที่ต้องการหรือเท่ากับจ านวนรอบที่
ก าหนดไว ้

จากขั้นตอนของอัลกอริทึมที่น าเสนอแสดงออกมาเป็นผัง
ขั้นตอนการท างานได้ดังภาพท่ี 2 

4. ฟังก์ชันที่ใช้ส าหรับการทดสอบอัลกอริทึม
ในงานวิจัยนี้ ได้ ใช้ฟั งก์ ชันส าหรับท าการทดสอบ

อัลกอริทึมที่น าเสนอจ านวน 5 ฟังก์ชันมาตรฐานจาก Yao 
et al. [5]. ประกอบไปด้วยฟังก์ชันมาตรฐานที่มีฐานนิยม
เดียวแบบต่อเนื่อง (Continuous unimodal functions)
ได้แก่ ฟังก์ชันที่ 1 มีพื้นที่ค้นหาในช่วง [-100, 100] และจุด
ต่ าสุดของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ 0 ฟังก์ชันที่ 2 มีพื้นที่ค้นหา
ในช่วง [-10, 10] และจุดต่ าสุดของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ 0 
ฟังก์ชันที่ 3 มีพื้นที่ค้นหาในช่วง [-100, 100] และจุดต่ าสุด

ของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ 0 ฟังก์ชันที่ 4 เป็นฟังก์ชันขั้นบันได
แบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous step function) มีพื้นที่
ค้นหาในช่วง [-100, 100] และจุดต่ าสุดของฟังก์ชันมีค่า
เท่ากับ 0 และฟังก์ชันท่ี 5 เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแบบหลายค่า 
(Multimodal function) โดยมีพื้นที่ค้นหาในช่วง [-32, 32] 
และจุดต่ าสุดของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับ 0  รายละเอียดฟังก์ชัน
แสดงได้ดังตารางที่ 1 และรายละเอียดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น
แสดงได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ฟังก์ชันส าหรับการทดสอบอัลกอริทึมท่ีส าเสนอ 

ฟังก์ชัน
ล ำดับที่ ฟังก์ชัน 
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ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง 
พำรำมิเตอร์ ค่ำท่ีก ำหนด 

อัตราการครอสโอเวอร์ 0.8 

อัตราการมิวเทชัน 0.05 

ขนาดไดเมนชันประชากร 30 

จ านวนประชากร 100 

จ ำนวนรอบท่ีใช้ในกำรทดลอง 

ฟังก์ชัน 1 1500 

ฟังก์ชัน 2 2000 

ฟังก์ชัน 3 5000 

ฟังก์ชัน 4 1500 

ฟังก์ชัน 5 1500 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการท างานของอัลกอริทึมท่ีน าเสนอ 

5. ผลการทดลอง
งานวิจัยนี้มุ่งประเด็นที่จะท าการศึกษาขั้นตอนการ

ท างานของจีนเนติกอัลกอริทึม และน าเสนอการปรับปรุง
วิธีการท างานของของจีนเนติกอัลกอริทึมด้วยขั้นตอนการ
สืบพันธุ์ของวัชพืช เพื่อที่จะท าการเพิ่มจ านวนประชากรโดย
คาดหวังว่าจะสามารถท าให้ค้นพบค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชัน
ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้  โดยน าเอาฟังก์ชันมาตรฐาน 5 
ฟังก์ชันมาท าการทดสอบ ผลการท าสอบวิธีการที่น าเสนอจะ
เห็นว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถค้นพบค่าที่เหมาะสมของ
ฟังก์ชันได้ 3 ฟังก์ชันคือฟังก์ชันท่ี 1 ฟังก์ชันท่ี 2 และฟังก์ชัน
ที่ 5 เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับจีนเนติกอัลกอรทิึมแบบดั้งเดมิ 
วิธีการที่น าเสนอให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าท้ัง 5 ฟังก์ชัน ผลลัพธ์การ
ทดสอบแสดงได้ดังตารางที่ 3   

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลอง 
ฟังก์ชันล ำดับที่ จีนเนติก

อัลกอริทึม 
อัลกอริทึมท่ี
น ำเสนอ 

1 5.14E-08 0 

2 0.00035789 1.05572E-241 

3 5.8563E-05 0 

4 0.00526078 9.51787E-258 

5 2.5524E-05 0 

5. สรุป
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการเปรียบเทียบการค้นหาค าตอบจุด

ที่ดีที่ สุดของฟังก์ ชันระหว่างจีนเนติกอัลกอริทึม และ
อัลกอริทึมที่น าเสนอ โดยการก าหนดจ านวนประชากร
เริ่มต้นมีจ านวนเท่ากัน การก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
เหมือนกัน จ านวนรอบในการเรียนรู้ที่เท่ากัน การครอสโอ
เวอร์ได้ท าการเลือกใช้แบบ 2 จุดครอสโอเวอร์ ผลลัพธ์ที่ได้
จ ากก ารท ดสอบ จะ เห็ น ว่ าอั ล ก อริทึ มที่ น า เสน อมี
ประสิทธิภาพมากกว่าจีนเนติกอัลกอริทึมแบบดั้ งเดิม 
เนื่องจากอัลกอริทึมที่น าเสนอได้น าเอาขั้นตอนการสืบพันธุ์
ของวัชพืชเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนการท างานของจีนเนติก
อัลกอริทึมแบบดั้งเดิม ท าให้จ านวนประชากรเพิ่มขึ้น เป็น
ผลให้สามารถท าการเพิ่มการประชากรส าหรับการค้นหา
มากขึ้น ท าให้ในแต่ละรอบการเรียนรู้มีโอกาสในการค้นพบ
ค าตอบมากขึ้น 

เริ่มต้น 

สร้างประชากรเริ่มต้น B
iX และ

ก าหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น 

ประเมินค่าความเหมาะสมของ
ประชากร B

iX

ท าการตรวจสอบเงื่อนไข
จบการท างาน 

จบการท างาน 

คัดเลือกประชากรที่เป็นต้น
ก าเนิดสายพันธ์จาก

ประชากร B
iX และ B

sG

ท าการค านวณค่าเมล็ดพันธุ์ของ
ประชากรแต่ละประชากร i

seedN

ท าการโคลนนิ่งประชากรและท า
การประเมินค่าความเหมาะสม B

sG

การครอสโอเวอร์ประชากรต้น
ก าเนิดสายพันธ ์(crossover) 

ถ้าค่าสุ่ม ≤ Pc 

ถ้าค่าสุ่ม ≤ Pm 

การมิวเทชันของประชากรรุ่น
ลูกหลาน (mutation) 

การคัดเลือกประชากร B
iX  B

sG  และ 
B
pR  เริ่มต้นในรุ่นถัดไป (selection) 

ประเมินค่าความเหมาะสมของ
ประชากร B

pR

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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การปรับปรุงจีนเนติกอัลกอริทึมด้วยกลยทุธ์การครอสโอเวอร์ 
ส าหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม 

A Modify Genetic Algorithm with Crossover Strategy 
for Optimization Problems 

ศกยภพ ประเวทจิตร์, อภิคม ศักดา และ ชนาธิป จงหวัง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
sakkayaphop.pr@up.ac.th, kayt_t@hotmail.com, 56024197@up.ac.th

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีการในการปรับปรุงจีนเนติก

อัลกอริทึม ส าหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมแบบต่อเนื่อง 
ด้วยการทดสอบจากฟังก์ชันมาตรฐานจ านวน 5 ฟังก์ชัน 
วิธีการที่น าเสนอได้ท าการปรับปรุงวิธีการครอสโอเวอร์ด้วย
เกาซ์เสียนฟังก์ชัน ท าการทดลองเปรียบเทียบผลกับจีนเนตกิ
อัลกอริทึมแบบดั้งเดิม พบว่าอัลกอริทึมที่น าเสนอสามารถ
หาค าตอบที่เหมาะสมได้ดีกว่า 

This research proposes A Modify Genetic 
Algorithm with Crossover Strategy for optimization 
problems. The Gaussian function is applied to 
improve crossover operator. In this work, the 
proposed algorithm is tested on 5 benchmark 
functions. The computational result shows that 
the proposed algorithm provides better result 
than traditional GA.  

ค าส าคัญ : จีน เนติกอัลกอริทึม , เกาซ์ เสียนฟั งก์ ชัน , 

Optimization problems, Benchmark function  

1. บทน า
ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) เป็น

การหาค าตอบที่ดีที่สุดของปัญหาภายใต้ เง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากัดที่ก าหนดขึ้น การหาค่าเหมาะสมที่สุดถือว่าเป็นสิ่งที่
ช่วยในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น วิศวกรรม วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ การวิจัยการด าเนินงาน และ
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ปัญหาการหาค่าเหมาะสม

ที่สุด สามารถที่จะจัดตามรูปแบบของฟังก์ชันวัตถุประสงค์
หรือฟังก์ชันเป้าหมายได้แก่ การหาค่าเหมาะสมที่สุดที่
พิจารณาฟังก์ ชันวัตถุประสงค์ เพียงวัตถุประสงค์ เดียว 

(Single Objective Optimization Problem) และปัญหา
การหาค่าเหมาะเหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ 
(Multi-Objective Optimization Problem) โ ด ย ม า ก
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์จะเกี่ยวข้องกับการหาค่ามากที่สุด 

(Maximization)ห รื อ น้ อ ย ที่ สุ ด  (Minimization) ข อ ง
ฟั งก์ ชันวัตถุประสงค์นั้ น  ขั้นตอนวิธี เชิ งวิ วัฒ นาการ 
(Evolutionary algorithm) ก็ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหานี้เช่นกัน ช้ันตอนท าการงานของวิธีเชิงวิวัฒนาการจะ
ประกอบไปด้วยขั้นตอนของการสืบพันธ์ (reproduction) 

ก า ร ก ล า ย พั น ธ์  (mutation) ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น ยี น 
(crossover) และการคัดเลือก (selection) ในงานวิจัยนี้มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ จ ะ น า ขั้ น ต อ น วิ ธี เ ชิ ง วิ วั ฒ น า ก า ร 
(Evolutionary algorithm) โด ยท าก าร เลื อกจี น เนติ ก
อัลกอริทึมส าหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมแบบต่อเนื่อง 
ด้วยการน าเสนอวิธีการการปรับปรุงการท างานในขั้นตอนมิว
เทชันของจีนเนติกอัลกอริทึม รายละเอียดจะน าเสนอใน
หัวข้อท่ี 3 ต่อไป 

2. จีนเนติกอัลกอริทึม
จีนเนติกอัลกอริทึม (genetic algorithm) มีลักษณะ

การท างานเลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ 
และเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดย Holland [1] ได้
เสนอการใช้จีนเนติกอัลกอริทึมส าหรับปัญหาการหาค าตอบ
ที่ดีที่สุด โดยการจ าลองวิธีการทางด้านวิวัฒนาการทางด้าน
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สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  การน าเอาวิวัฒนา
ทางด้านสายพันธุ์ดังกล่าวมาประยุกต์สร้างการค านวณโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ จีนเนติกอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนในการค้นหา
คาตอบให้กับระบบ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยค านวณอย่างหนึ่ง วัฏจักรของจีนเนติกอัลกอริทึม 

(Cycle of Genetic Algorithms) โด ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล้ ว
ประกอบไปด้วย  3 กระบวนการหลักๆ  ที่ส าคัญ ได้แก่
กระบวนการการคัดเลือกสายพันธุ์ (Selection) ท าหน้าท่ีใน
การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ ดี เพื่ อจะน าไป เป็นต้นก าเนิ ด
ประชากรในรุ่นต่อไป กระบวนการปฏิบัติการทางสายพันธุ์ 
(Genetic operation) ท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงโครโมโซมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ในรุ่นลูกที่มีส่วนผสมสายพันธุ์ของพ่อ
และแม่ และกระบวนการการแทนที่ (Replacement) ท า
หน้าที่ในการน าเอาลูกหลานที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้ามาแทนที่
โดยท าการคัดว่าจะเอามาแทนในจ านวนเท่าไหร่โดยการ
เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของประชากร นอกจากนี้ 
Goldberg [2] ได้แสดงถึ งความแตกต่ างของ  GAs กับ
กระบวนการค้นหาแบบฉบับทั่วไปโดยที่จีนเนติกอัลกอริทึม
จะค้ น ห า  (Search) จาก ค่ าต าแห น่ งขอ งป ระชาก ร 

(Population Search) ไม่ได้เริ่มต้นจากจุดหนึ่งไปหาจุด
ต่อไป Michalewizc [3] ได้กล่าวว่าจีนเนติกอัลกอริทึมใช้
กลุ่มของค่าเริ่มต้นกลุ่มหนึ่งที่สุ่มมาได้แล้วท าการปีนหาค่าที่
เหมาะสมใน Search Space ไปพร้อมกันทั้งกลุ่ม จีนเนติก
อัลกอริทึมจึงมีความได้เปรียบวิธีการค้นหาจากจุดที่หนึ่งไป
จุดที่สอง และจุดต่อๆ ไปเรื่อยๆ ทีละจุดตามวิธีแบบเดิมๆ 
นอกจากน้ียังได้มีนักวิจัยอีกจ านวนมากที่ได้มีการประยุกต์ใช้
จีนเนติกอัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหาในสาขาอื่นๆ แทบทุก
แขนง กระบวนการท างานของจีนเนติกอัลกอริทึมแสดงได้
ดังนี ้

1) การสุ่ ม ค่ าส ร้ างป ระป ระชากรเริ่ ม ต้ น  (Initial

population) คือข้ันตอนการสร้างประชากรเริ่มต้นด้วยการ
สุ่มค่ายีน โดยค่าของยีนที่ท าการสุ่มจะต้องอยู่ในขอบเขต
ของปัญหาที่ได้ก าหนดมา การสุ่มที่ดีต้องมีการกระจายให้
ครอบคลุมพื้นที่ การสุ่มค่าจะใช้วิธีการสุ่มแบบ max-min 

จากสมการที ่1 

(Max )* (1)B
ji ub lb lbPold Min rand Min � �      (1) 

โดยที ่ 1,2,3, ,i NP ; NP  คือจ านวนประชากรที่ท าการ
สร้างขึ้นทั้งหมด 1,2,3, ,j N ; N คือจ านวนไดเมนชัน
ของประชากร และ B คือล าดับรุ่นของประชากร 

2) การประเมินค่าความเหมาะสม (Evaluated fitness

value) ของประชากรเริ่มต้น iPold  ทั้งหมดทุกประชากร
จากการแทนค่าของประชากรเข้าสู่ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 
(Objective function) 

3) ท าการคัดเลือกประชากร (Selection population)

ที่จะน าไปสร้างต้นก าเนิดสายพันธ์ในรอบถัดไป การคัดเลือก
จะท าการคัดเลือกประชากรโดยการสุ่มและในการสุ่มนั้นก็
หวังผลที่จะได้ประชากรที่ดีที่สุดเพื่อจะน าไปเป็นโครโมโซม
พ่อ ( F

jkP ) และโครโมโซมแม่ ( M
jkP ) โดยที่ 1,2,3, ,k NP 

เพื่อที่จะใช้เป็นต้นก าเนิดลูกหลานในรุ่นถัดไป วิธีการที่ใช้
ส าหรับการคัดเลือกมีหลายวิธีเช่น วิธีการคักเลือกวงล้อรูเลต 
(Roulette wheel) วิธีการคัดเลือกโดยการสุ่ม และวิธีการ
คัดเลือกแบบการแข่งขัน เป็นต้น 

4) การด าเนินการทางพันธุกรรม (Genetic operation)

การด าเนินการทางพันธุกรรมกระกอบไปด้วยการท าครอสโอ
เวอร์ (Crossover) เป็นการน าเอาต้นก าเนิดสายพันธ์ที่ผ่าน
การคัดเลือกมาท าแลกเปลี่ยนยีนระหว่างโครโมโซม  ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการก าหนดอัตราการครอสโอเวอร์ไว้โดยส่วน
ใหญ่จะใช้ความน่าจะเป็น � �cP เป็นตัวก าหนดอัตราดังกล่าว 
และวิธีการ ครอสโอเวอร์สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น
การครอสโอเวอร์แบบ 1 ต าแหน่ง (One-point crossover) 
มีการแลกเปลี่ยนแถวของยีนระหว่างโครโมโซมพ่อแม่ที่มา
จับคู่กัน ณ จุดใดจุดเดียวซึ่งเกิดจากการสุ่ม การครอสโอ
เวอร์ แบ บ 2 ต าแห น่ ง  (Two-point crossover) มี ก าร
แลกเปลี่ยนแถวของโครโมโซม  ณ  จุดสุ่ม  2 จุด หรือ
การครอสโอเวอร์แบบหลายต าแหน่ง (Uniform crossover) 
มีการแลกเปลี่ยนโครโมโซมเกิดขึ้นได้หลายต าแหน่งของยีน 
เป็นต้น  เมื่ อผ่านขั้นตอนการครอสโอเวอร์ก็จะเข้าสู่
กระบวนการกลายพันธ์ (Mutation) เป็นการแปรผันยีน
ส่วนย่อยหรือการผ่าเหล่าของประชากรลูกหลาน และใน
ขั้นตอนนี้จะมีการก าหนดอัตรามิวเทชันด้วยความน่าจะ
เป็น � �mP  เป็นตัวก าหนดอัตราดังกล่าวเช่นกันเมื่อผ่าน
ขั้ น ต อ น นี้ จ ะ ท า ใ ห้ ไ ด้ ป ร ะ ช า ก ร รุ่ น ลู ก คื อ 

� �1,c 2,c 3, ,c, , , ,B
jc c NPnew x x x x  โดยที่ 1,2,3, ,c NC 

โดยที่ NC คือจ านวนประชากรที่ผ่านการครอสโอเวอร์และ
มิวเทชันมีค่าเท่ากับ 2NP   

5) ท าการประเมินค่าความเหมาะสมเช่น  เดียวกับ
ขั้นตอนที่2 ในกลุ่มประชากรลูกหลาน B

jcPnew  ที่ได้จาก 4) 
จากการแทนค่าของประชากรตามฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 
(Objective function) 
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6) ท าการคัดเลือกสายพันธ์ (Selection) ที่ดีด้วยการ
น า เอ า ป ร ะ ช า ก ร เริ่ ม ต้ น � �BjiPold แ ล ะ ป ร ะ ช า ก ร
ลูกหลาน � �BjiPnew มาท าการคัดเลือกให้ได้จ านวนเริ่มต้น
คือ � �1B

jiPold �

7) การต รวจสอบ ก ารสิ้ น สุ ด ก ารค้ น ห าผลลั พ ธ์
(Termination) เมื่อท าการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ ได้  หาก
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่ค าตอบที่ดีที่สุดให้กลับไปท าใน 2) ถึง 7) 
จนกว่าจะครบเง่ือนไขที่ต้องการหรือเท่ากับจ านวนรอบที่
ก าหนดไว ้

3. อัลกอริทึมที่น าเสนอ
จากขั้นตอนการท างานของจีนเนติกอัลกอริทึมที่กล่าวมา

ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของจีนเนติกอัลกอริทึมในส่วนของการครอสโอเวอร์ โดยการ
น าเอาเกาซ์เสียนฟังก์ชันเข้ามาช่วยท าการค านวณค่าของยีน
ของพ่อ และยีนของแม่ ที่ก าลังพิจาณาจะท าการครอสโอ
เวอร์ ตามสมการที่ 2 และสมการที่ 3 และมีการเพิ่มการแข่ง
ขั้นอีกรูปแบบคือการน าเอาค่ายีนพ่อและยีนแม่มาท าการหา
ค่าเฉลี่ยตามสมการที่  4 จากนั้นน าตัวเลขที่ได้ทั้ง 3 ค่า 
น าไปแทนค่าในฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective function) 

และท าการเลือกค่าตัวเลขที่มีค่าผลลัพธ์ออกมาน้อยที่สุดใน
กรณีที่ฟังก์ชันเป้าหมายดังกล่าวต้องการค่าต่ าสุด ในทาง
ตรงกันข้ามให้เลือกค่าที่มากที่สุดไปแทนในยีนของพ่อและ
แม่ การหาค่าดังกล่าวแสดงได้ดังสมการที่ 5 
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                        (3) 
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            (5) 

โดยที่
cross
jcG คือค่าของยีนทีค่รอสโอเวอร์ 
F
jkG คือค่าตัวเลขของยีนโครโมโซมพ่อที่

ค านวณด้วยเกาซ์เสียนฟังก์ขัน 
M
jkG คือค่าตัวเลขของยีนโครโมโซมแม่ที่

ค านวณด้วยเกาซ์เสียนฟังก์ขัน 

F
jkx คือค่าของยีนที ่j และโครโมโซมพ่อที ่k 
M
jkx คือค่าของยีนที่ j และโครโมโซมแม่ที่ k 

การหาค่าความแปรปรวนของโครโมโซม 1 โครโมโซม 
ประกอบไปด้วยยีน 6 ยีนแสดงได้ดังรูปที ่1 

  ยีนล าดับที ่j = 1 2 3 4 5 6 

โครโมโซมที ่k=1 5 10 3 2 8 9 
6

1
1

j
j

x x
 

 ¦  = 5 10 3 2 8 9
6

� � � � �  = 6.16 

� �
26

1
12

6

j
j

x x
V  

�

 
¦

 = 9.14 

รูปที่ 1 แสดงการหาค่าความแปรปรวนของโครโมโซม 

งานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเลือกใช้วิธีการครอสโอเวอร์แบบ 
2 ต าแหน่ ง (Two-point crossover) โดยท าการเลื อก 
ครอสโอเวอร์ในต าแหน่งยีนระหว่างต าแหน่งจุดเริ่มต้นและ
ต าแหน่งจุดสิ้นสุดที่ท าการสุ่มขึ้นมาได้ ท าการครอสโอเวอร์
ยีนที่สุ่มมาได้ตามวิธีที่น าเสนอ การครอสโอเวอร์สามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงการครอสโอเวอร์ในวิธีการที่น าเสนอ 

จุดเร่ิมต้น 

โครโมโซมลูก 1 

โครโมโซมลูก 2 

Cross over 
โครโมโซมแม่ 

cross
jcG

M
jkx

จุดสิ้นสุด 
โครโมโซมพ่อ 

 

F
jkx
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4. ฟังก์ชันที่ใช้ส าหรับการทดสอบอัลกอริทึม
ในงานวิจัยนี้ ได้ ใช้ฟั งก์ ชันส าหรับท าการทดสอบ

อัลกอริทึมที่น าเสนอจ านวน 5 ฟังก์ชันมาตรฐานจาก Yao 

et al. [4]. ประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่ 1 ฟังก์ชันที่ 2 และ
ฟังก์ ชันที่  3 เป็นฟั งก์ ชันมาตรฐานที่มี ฐานนิยมเดียว
แ บ บ ต่ อ เ นื่ อ ง  (Continuous unimodal functions) 
ฟั ง ก์ ชั น ที่  4 ฟั ง ก์ ชั น ขั้ น บั น ได แ บ บ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง 
(Discontinuous step function) และฟั งก์ ชันที่  5 เป็ น
ฟังก์ ชันต่อเนื่องแบบหลายค่า (Multimodal function) 
ร า ย ล ะ เอี ย ด ฟั ง ก์ ชั น แ ส ด ง ได้ ดั งต า ร า งที่  1 แ ล ะ
ค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นแสดงได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ฟังกชั์นส าหรับการทดสอบอัลกอริทึมท่ีน าเสนอ 
ฟังก์ชัน
ล ำดับที่ ฟังก์ชัน 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง 
พำรำมิเตอร์ ค่ำท่ีก ำหนด 
อัตราการครอสโอเวอร์ 0.8 
อัตราการมิวเทชัน 0.05 
ขนาดไดเมนชันประชากร 30 
จ านวนประชากร 100 
จ ำนวนรอบและพื้นท่ีกำรค้นหำท่ีใช้ในกำรทดลอง 
ฟังก์ชัน 1 1500 [-100, 100] 
ฟังก์ชัน 2 2000 [-10, 10] 
ฟังก์ชัน 3 5000 [-100, 100] 
ฟังก์ชัน 4 1500 [-100, 100] 
ฟังก์ชัน 5 1500 [-32, 32] 

5. ผลการทดลอง
งานวิจัยนี้มุ่งประเด็นที่จะท าการศึกษากระบวนการ

ท างานของขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการส าหรับการแก้ไขปัญหา
การหาค่าที่เหมาะสม ด้วยการปรับปรุงวิธีการครอสโอเวอร์
จีนเนติกอัลกอริทึมด้วยเกาซ์เสียนฟังก์ชัน จากการทดสอบ
วิธีการที่น าเสนอด้วยฟังก์ชันมาตรฐานจ านวน 5 ฟังก์ชัน 
วิธีการที่น าเสนอสามารถค้นหาจุดต่ าสุดของฟังก์ชันที่ใช้ใน
การทดสอบจ านวน 4 ฟังก์ชันได้แก่ฟังก์ชันที่ 1 ฟังก์ชันที่ 3 
ฟังก์ชันที่ 4 และฟังก์ชันที่ 5 เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับจีน
เนติกอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมจะเห็นว่าวิธีการที่น าเสนอให้ผล
ลัพ ธ์ ในการหาค่ าต่ าสุ ด ได้  ผลลัพ ธ์ของการทดลอง
เปรียบเทียบแสดงได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลอง 
ฟังก์ชันล ำดับที่ จีนเนติก

อัลกอริทึม 
อัลกอริทึมท่ี
น ำเสนอ 

1 3.14E-08 0 

2 0.00015789 1.704425E-06 

3 6.2563E-05 0 

4 0.00226078 0 

5 4.5524E-05 0 

5. สรุป
 งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชัน
มาตรฐานจ านวน 5 ฟังก์ชัน ด้วยการปรับปรุงวิธีการครอส
โอเวอร์ของจีนเนติกอัลกอริทึมด้วยเกาซ์เสยีนฟังก์ชัน เพื่อให้
การค้นหาค าตอบที่เหมาะสมได้รวดเร็วขึ้น จากการวัด
ประสิทธิภาพของวิธีการที่น าเสนอเปรียบเทียบกับจีนเนติก
อัลกอริทึมแบบดั้งเดิม จากผลการทดลองจะเห็นว่าวิธีการที่
น าเสนอสามารถหาค าตอบที่ดีที่สุดได้จาก 4 ฟังก์ชัน ใน 5 

ฟังก์ชันมาตรฐาน  
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โมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ 
The Model of Car Parking Ferris Wheel 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันมีผู้ใช้ยานพาหนะเป็นจ านวนมาก โดยรถยนต์

ก็เป็นยานพาหนะที่มีผู้ใช้จ านวนไม่น้อยเช่นกัน จึงต้องมีการ
สร้างอาคารจอดรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับอัตราการเข้า
จอดของรถยนต์ที่มีจ านวนมาก ท าให้การหาที่จอดเป็นไป
ด้วยความยากล าบากและจราจรภายในอาคารติ ดขัด 
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงในการวนหาที่จอดรถ จึงออกแบบ
โครงงานโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ เพื่อมี
วัตถุประสงค์ ประดิษฐ์โมเดลที่จอดรถอัตโนมัติ ลดพลังงาน 
ประหยัดพื้นที่  โดยศึกษาระบบกลไกลการท างานของ
ตัวเครื่องที่จอดรถอัตโนมัติ แบ่งส่วนที่ศึกษาเป็นการศึกษา
ทางด้าน ฮาร์ดแวร์ คือส่วนของโครงสร้างและส่วนอุปกรณ์
ต่างๆของโมเดล และส่วนของ ซอฟแวร์ คือส่วนของระบบ
การท างานภายในของโมเดล โมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบ
ชิงช้าสวรรค์นี้ได้ศึกษาแนวคิดมาจากที่จอดรถอัตโนมัติของ
บริษัท สมาร์ท พาร์ค เพื่อใช้ศึกษาและเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต 

Abstract 
Nowadays, many people use their vehicles 

and the car has also been the most vehicles that 

people usually use. So we need to build a big 
parking lot for supporting a lot of cars that can 
cause the problem such as bad traffic inside the 
building. This traffic problem also causes the 
Power Consumption because people need to 
drive longer to find somewhere to park. So we 
create a model project, which is a Ferris Wheel 
Auto Parking. The objectives are to create the 
Automated parking systems, using less energy, 
and save some spaces. To know the process of 
the Auto Parking lot, we need to learn about the 
hardware which is the Structures and components 
of the system. And also software, which is about 
the components inside the system. This Ferris 
Wheel Auto Parking Systems got the ideas from 
the Auto parking lot of the Smart Park Company 
and use for education and development in the 
future. 

       ( )  
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1. บทน า
ที่จอดรถถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานของระบบการ

ขนส่ง ซึ่งรถทุกชนิดเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง  แล้วจ าเป็นต้อง
มีสถานท่ีจอดรองรับถ้าไปยังสถานที่ ที่มีคนมาใช้บริการเป็น
จ านวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ธนาคาร  
และสถานที่ต่างๆ โดยขับรถวนหาที่จอดหลายๆรอบ ซึ่ง
บางครั้งก็มีที่จอดรถ บางครั้งก็ไม่มีที่จอดรถ ต้องไปหาที่จอด
ที่อื่นท าให้สิ้นเปลืองน้ า มันโดยเปล่าประโยชน์  ท าให้
เสียเวลาด้วยเหตุนี้จึงได้มีการศึกษาสถานที่จอดในสถานที่
ต่างๆ [1] 

พบว่าทางกายภาพจะพบปัญหาอยู่คือ ปัญหาการจอด
รถซ้อนคัน ปัญหาน าของมาวางกีดขวางพื้นที่จอดรถ 
ปัญหาป้ายและเส้นจราจรช ารุด  ปัญหาขนาดพื้นที่จอดรถ
บริเวณลานจอดรถมีขนาดแคบเกินไปไม่มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยคอยดูแลรถยนต์ประจ าจุดและพื้นที่จอดใน
บางสถานที่จึงไม่เพียงพอ การขยายพื้นที่จอดรถอาจถูก
จ ากัดด้วยราคาที่ดินหรือพื้นที่รอบข้างใช้ท าประโยชน์ด้าน
อื่น ท าให้ไม่สามารถขยายพื้นที่จอดรถได้ แม้จะเพิ่มพื้นที่
จอดรถด้วยการสร้างอาคารจอดรถ แต่ยังเกิดปัญหาการขับ
วนหาที่จอด ท าให้สิ้นเปลืองพลังงานและเสียเวลา เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษา ออกแบบและพัฒนาที่จอดรถ
อัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ ในลักษณะแบบจ าลองขึ้น [2] 

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษา ออกแบบและพัฒนาที่
จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ซึ่งท างานเหมือนกับชิงช้า
สวรรค์ ท าให้รถเข้าไปจอดในตัวกระเช้า ท่ีว่าง เมื่อต้องการ
น ารถออกก็จะหมุนมายังจุดรับรถด้วยการควบคุมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ท าหน้าที่เป็น
ส่วนที่รองรับรถและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
อัตโนมัติ เพื่อจอดรถยังต าแหน่งต่างๆนอกจากจะช่วย
ประหยัดพลังงานหรือเชื้อเพลิงแล้ว ระบบจอดรถอัตโนมัตินี้
ยังประหยัดพื้นที่ในการสร้างที่จอด ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องดูแลลานจอดรถในแต่ละ
ช้ันและที่ส าคัญลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ที่ต้อง
ขับรถขึ้นลงโดยเฉพาะในอาคารจอดรถที่มีขนาดแคบๆ ได้
อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประดิษฐ์โมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้า

สวรรค์ ลดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ 
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของโมเดลที่

จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ ลดพลังงานท่ีประดิษฐ์ขึ้น 

3. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
3.1 โมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์

3.1.1 โครงสร้าง 
ระบบแบบจ าลองที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้า

สวรรค์นี้ ท างานเหมือนกับชิงช้าสวรรค์ ท าจากวัสดุสแตน
เลสและอลูมิเนียม เพื่อความคงทนมีขนาดสเกลของโมเดล
ลานจอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ 1 ม. : 10 ซม.กว้าง 7 
ม. : 70 ซม. , ยาว 6 ม. : 60 ซม. และ สูง 10 ม. : 100 ซม. 
รับน้ าหนักตัวรถทั้งหมดได้ ไม่เกิน 1 กก.โมเดลที่จอดรถ
อัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์  มีน้ าหนักไม่ เกิน   20 กก.
แบบจ าลองที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์นี้มีกระเช้า
จอดรถทั้งหมด 14 กระเช้าเมื่อจอดรถเต็มจะมีป้ายไฟบอก
สถานะว่ารถเต็ม  

3.1.2 ระบบการท างาน 
ใ ช้ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม โ ป ร แ ก ร ม

ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ในการสั่ง
ใ ห้ ก ร ะ เ ช้ า ท า ง า น ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเซนเซอร์ในการจับวัตถุและ
เซนเซอร์ตรวจจับสีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ด Atmel 

AT mega 1280 เป็น Arduino AT Mega มีขนาด 4096 
ไบต์ หรือ 4 กิโลไบต์ใช้เซนเซอร์ในการควบคุม 2 ตัว คือ 
เซนเซอร์ ในการจับวัตถุและเซนเซอร์  ตรวจจับความ
เคลื่อนไหวใช้ระบบควบคุมโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมค าสั่งในการอ่านค่าตัวเลขการจอดรถให้คิดเป็นนาที
เพื่อได้ค่าแสดงเป็นอัตราการจอดรถ 1-180 นาทีค่าที่ได้จะ
แสดงสถานะ ฟรี ถ้า 180 นาทีข้ึนไปค่าที่ได้จะแสดงสถานะ 
100 บาทระบบควบคุมโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ท า
หน้าที่สั่งการให้มอเตอร์ท างานโดยยกไม้กั้นประตูเปิด
หลังจากช าระค่าบริการแล้วเคลื่อนไหว 

       ( )  
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3.2 ทฤษฎีโมเมนต์ของแรง (Moment of Force) หรือ
โมเมนตัมของแรง 

โมเมนต์ของแรงความหมายของโมเมนต์โมเมนต์ของ
แรง(Moment of Force)หรือโมเมนต์(Moment) หมายถึง 
ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังนั้น ค่า
โมเมนต์ของแรง ก็คือ ผลคูณของแรงนั้นกับระยะตั้งฉากจาก 
แนวแรงถึงจุดหมุน (มีหน่วยเป็น นิวตัน-เมตร แต่หน่วย 
กิโลกรัม-เมตร และ กรัม-เซนติเมตร ก็ใช้ได้ในการค านวณ) 
โมเมนต์ (นิวตัน-เมตร) =  แรง(นิวตัน) X ระยะตั้งฉากจาก
แนวแรงถึงจุดหมุน (เมตร) [3] 

3.4 ทฤษฎี Sensor 

 เซนเซอร์ (sensor) อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือง
ปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง แรงทางกล
(force) ความดันบรรยากาศ (pressure) ระยะกระจัด 
( displacement) ค ว า ม เ ร็ ว ( speed)  อั ต ร า เ ร่ ง 
(acceleration) ระดับของๆเหลว(liquid level) และอัตรา
การไหล(flow rate) จากนั้ นจะท าหน้ าที่ เปลี่ ยน เป็ น
สัญญาณออกหรือปริมาณเอาต์พุตที่ได้จากการวัดในอีก
รูปแบบหนึ่งที่สามรถน าไปประมวลผลต่อได้ [4] 

3.5 ทฤษฎีเครื่องอ่านบัตร RFID 

RFID ย่ อ ม า จ า ก ค า ว่ า  Radio Frequency 

Identification เป็นระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1980 โดยที่อุปกรณ์ RFID ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นใช้งาน
เป็นครั้งแรกนั้น เป็นผลงานของ Leon Theremin ซึ่งสร้าง
ให้กับรัฐบาลของประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งอุปกรณ์
ที่สร้างขึ้นมาในเวลานั้นท าหน้าที่ เป็นเครื่องมือดักจับ
สัญญาณ ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นตัวระบุเอกลักษณ์อย่างที่ใช้งาน
กันอยู่ ในปัจจุบัน  RFID ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นป้ าย
อิเล็กทรอนิกส์ ( RFID Tag ) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่าน
คลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่
ติดอยู่กับป้าย ซึ่งน าไปฝังไว้หรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆเช่น 
ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมูลของ
วัตถุ 1 ช้ินว่า คืออะไร ผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต ผลิต
อย่างไร ผลิตวันไหน และเมื่อไร ประกอบไปด้วยช้ินส่วนกี่
ช้ิน และแต่ละชิ้นมาจากท่ีไหน รวมทั้งต าแหน่งที่ตั้งของวัตถุ

นั้น ๆ ในปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัย
การสัมผัส (Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆก่อน 
ท างานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการ
อ่านและเขียนข้อมูล [5] 

4. การด าเนินงาน
การพัฒนาโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ ผู้

ศึกษาจะแบ่งวิธีการศึกษาตามแนวคิดและกระบวนการคือ
จะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของระบบงานเดิมเพื่อวิเคราะห์
ปัญหา ข้อจ ากัดและความต้องการของอาจารย์ เพื่อน าไป
ค้นคว้าให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และได้ระบบการท างานที่ดี รายละเอียด
การศึกษาหัวข้อต่อไปนี้ 

4.1 ศึกษาความเป็น ไปได้ และความต้องการของ
โครงสร้างโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้า     สวรรค์ 

4.2 ออกแบบระบบโครงสร้างโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติ
แบบชิงช้าสวรรค์ 

4.3 พัฒนาโครงสร้างโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้า
สวรรค์ 

4.4 ทดสอบใช้งานในระบบโครงสร้างโมเดลที่จอดรถ
อัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ 

4.5 สรุปผลการด าเนินงานของโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติ
แบบชิงช้าสวรรค์ 

5. ผลการศึกษา
5.1 การด าเนินการพัฒนาที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้า

สวรรค์ได้แบ่งผลการด าเนินการออกเป็นหัวข้อคือ ผลการ
พัฒนาระบบโครงสร้างโดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของระบบ
โครงสร้างเป็นหลักๆ เช่น ลักษณะของโครงสร้าง ขนาดของ
โครงสร้าง น้ าหนักของโครงสร้าง ก าหนดรูปแบบของ
กระเช้า ขนาดและน้ าหนักของกระเช้า ก าหนดต าแหน่งการ
วางอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ส่วนต่อมาจะเป็นผลของการการ
พัฒนาโปรแกรมโดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรม 
เช่น โปรแกรมการควบคุมเวลาในการเข้าจอดรถ โปรแกรม
การควบคุมระบบเซนเซอร์ตา่งๆ โปรแกรมการรับรถเข้าและ
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โปรแกรมการน ารถออก เป็นต้น และส่วนหลังจะเป็นผลของ
การทดสอบการท างานของระบบโปรแกรม 

5.2 ผลการออกแบบระบบวิเคราะห์การรับรถของที่จอด
รถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ ดังภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของระบบรับ
รถเข้าโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ 

5.3 ผลการออกแบบระบบวิเคราะห์การรับรถของโมเดล
ที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูลของระบบ
รับรถออกจากโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ 

5.4 ผลการพัฒนาโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้า
สวรรค์หลังจากที่ผู้พัฒนาระบบได้วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบแล้วสามารถวิเคราะห์โมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบ
ชิงช้าสวรรค์ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของโครงสร้างและ
ระบบการท างานหลักๆ เช่น โครงสร้างของตัวเครื่อง 
โครงสร้างของกระเช้าจอดรถ โครงสร้างตัวเครื่องคิดเงิน ที่
จอดรถเป็นต้น หลังจากนั้นจะเป็นการทดสอบโมเดลที่จอด
รถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่1
ส่วนของเครื่องโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์และ
ส่วนท่ี 2 ตัวเครื่องคิดเงินแบบ RFID 

5.4.1 ลักษณะของโครงสร้าง เป็นสิ่งที่ค านึงเป็น
อย่างแรกเพื่อก าหนดรูปร่างลักษณะเค้าโครงที่จอดรถ
อัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 โครงสร้างตัวเครื่องโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้า
สวรรค ์

5.4.2 3 ก าหนดรูปแบบของกระเช้า ขนาดและ
น้ าหนักของกระเช้า แสดงดังภาพที่ 4 

ภาพท่ี 4 โครงสร้างกระเช้ารับรถ 

5.4.3 ก าหนดต าแหน่งการวางอุปกรณ์ตา่งๆเพื่อ
ว่างต าแหน่งเซนเซอร์ให้การท างานของเซนเซอร์ท างานได้
อย่างสมบูรณ์ แสดงดังภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 อุปกรณ์ควบคุมระบบ 

5.4.4 โปรแกรมการควบคุมเวลาในการเข้าจอดรถ
โดยใช้เครื่องอ่านบัตร RFID Proximity card reader 

125KHz เครื่องอ่านบัตร เชื่อมต่อโดย พอร์ต USB แสดงดัง
ภาพที่ 6 

ภาพท่ี 6 อุปกรณ์การควบคุมเวลาในการเข้าจอดรถโดยใช้เครื่อง
อ่านบัตร RFID 
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5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานท่ีและบุคคล
เช่น โรงพยาบาล, ธนาคาร, นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จ านวน 100 ชุด พบว่าผู้ใช้พึงพอใจโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติ
แบบชิงช้าสวรรค์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91)  

ด้านประสิทธิภาพในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01) ด้าน
ความรู้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) 

6. สรุปผล
จากปัญหาของการจอดรถซ้อนคัน ปัญหาน าของมาวาง

กีดขวางพื้นที่จอดรถ  ปัญหาป้ายและเส้นจราจรช ารุด  
ปัญหาขนาดพื้นที่จอดรถบริเวณลานจอดรถมีขนาดแคบ
เกินไปไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลรถยนต์
ประจ าจุดและพื้นที่จอดในบางสถานที่จึงไม่เพียงพอเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษา ออกแบบและพัฒนาที่จอดรถ
อัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ซึ่งท างานเหมือนกับชิงช้าสวรรค์ 
ท าให้รถเข้าไปจอดในตัวกระเช้าที่ว่าง เมื่อต้องการน ารถ
ออกก็ จะห มุ น ม ายั งจุ ด รั บ รถด้ วยการควบ คุ ม ขอ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ท าหน้าที่เป็น
ส่วนที่รองรับรถและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
อัตโนมัติ เพื่อจอดรถยังต าแหน่งต่างๆนอกจากจะช่วย
ประหยัดพลังงานหรือเชื้อเพลิงแล้ว ระบบจอดรถอัตโนมัตินี้
ยังประหยัดพื้นที่ในการสร้างที่จอด ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องดูแลลานจอดรถในแต่ละ
ช้ันและที่ส าคัญลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ที่ต้อง
ขับรถขึ้นลงโดยเฉพาะในอาคารจอดรถที่มีขนาดแคบๆ ได้
อีกด้วย 

หลังจากท่ีได้น าโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์
ป ระ เมิ นความพึ งพ อใจจากสถานที่ และบุ คคล เช่น 
โรงพยาบาล, ธนาคาร, นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปจ านวน 
100 ชุด พบว่าผู้ใช้พึงพอใจโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบ
ชิ ง ช้ าส วรรค์ ใน ระดั บ ม าก (ค่ า เฉลี่ ย  =  3 .91 ) ด้ าน
ประสิทธิภาพในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01) ด้านความรู้ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนาระบบโมเดลที่จอดรถอัตโนมัติแบบชิงช้าสวรรค์ควรมี
การวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อน าไปใช้ในอนาคตทางด้านต่างๆ

อีกเช่น ที่จอดรถแบบใต้ดินอัตโนมัติเพื่อจะได้ท าสิ่งอ านวย
ความสะดวกประเภทลานจอดรถให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น 
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ประ ิทธิภาพของ ิธีการเลือกคุณลัก ณะตอการจําแนกประเภทขอมูล 
The Efficiency of the Feature Selection to the Data Classification 

ถาพร ประณธิาน ิทยา  และ ุพจน เ งพระพร ม
าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร คณะ ิทยา า ตรและเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลัก ูตร ท.ม. เทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตรและเทคโนโลย ีม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
น ย ิจัย ัจฉริยภาพแ งเครื่ งจักร ถาบัน ิจัยและพัฒนา ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

.  .  

บทคัดยอ 
งาน ิจั ยนี้ มี ั ตถุประ งค เพ่ื อ ึ ก าเปรียบ เทียบ

ประ ิทธิภาพของ ิ ธีการเลือกคุณลัก ณะแบบตาง ๆ 
จําน น 3 ิธี ประกอบด ย ัมพันธโคไซน (cosine 
correlation) ระยะ างยูคลิเดียน (euclidean distance) 
และ อัตรา น ัญญาณตอ ัญญาณรบก น (signal-to-
noise ratio: SNR) ท่ี งผลตอประ ิทธิภาพของการจําแนก
ประเภทขอมูล องกลุม โดยตั จําแนกประเภทท่ีใชใน
การ ึก า ประกอบด ย ิธีเบยอยางงาย (Naïve Bayes) 
และ ิธีเพ่ือนบานใกลท่ี ุดเค (K-Nearest Neighbor: KNN) 
ด ยโปรแกรม WEKA การทดลองจะใชชุดขอมูลเกณฑ
มาตรฐาน (Benchmark) จําน น 3 ชุดขอมูล จากผลการ
ทดลองพบ า ิ ธีการเลือกคุณลัก ณ ะแบบ SNR ใ
ประ ิทธิภาพในการจําแนกประเภทขอมูล องกลุมท่ีดีท่ี ุด 

คํา ําคัญ: การเลื กคุณลัก ณะ  การจําแนกประเภทข มูล
ัตรา น ัญญาณต ัญญาณรบก น 

Abstact 
This research aims to study of the feature 

selection efficiency to the data classification. The 
feature selection technique used in this research 
including: cosine correlation, euclidean distance 
and signal-to-noise ratio (SNR). The classification 
algorithms comprise of Naïve Bayes and K-Nearest 
Neighbor (KNN) are used as classifier by using 
WEKA software. Three benchmark datasets are 
used to test the performance of the feature 

selection technique. The experimental results 
show that the SNR feature selection give the best 
result for 2-class classification. 

Keywords:     
  ( ) 

1. บทนํา
การทําเ มื งข มูล (   ) เปนกระบ นการ

คน ารูปแบบ แน ทาง รื ค าม ัมพันธท่ีซ น ยูภายใน
ชุดข มูล โดย า ัย ลัก ถิติ การรูจํา การเรียนรูข งเครื่ ง 
และ ลักคณิต า ตร โดยในกระบ นการทําเ มื งข มูล
นั้นจะประก บไปด ย  ขั้นต น เริ่มจากการทําค ามเขาใจ
ปญ า การร บร มข มูลท่ีเกี่ย ข ง การเตรียมข มูล การ
รางแบบจําล ง  การประเมินประ ิทธิภาพข งแบบจําล ง 

และ การนาํไปใชงาน   
การเลื กคุณลัก ณะ (  )   เปน

กระบ นการ นึ่ ง ในขั้ น ต นการเตรียมข มูล  โดย
กระบ นการนี้จะทําการปรับข มูลจากข มูลเดิมใ มีขนาด
เล็กลง โดยจะต ง ูญเ ียคุณลัก ณะ ําคัญข งข มูลน ย
ท่ี ุดและ ามารถเปนตั แทนข งข มูล นใ ญได การลด
ขนาดข งข มูลจะช ยใ การจําแนกประเภทข มูล 

ามารถทํางานไดถูกต งและร ดเร็ มากย่ิงขึ้น  จาก
การ ึก าพบ าเทคนิคท่ีนิยมใชการเลื กคุณลัก ณะข มูล
มี ลาย ิธี เชน ัมพันธโคไซน (  ) 
ระยะ างยูคลิเดียน (  ) และ ัตรา น
ัญญาณต ัญญาณรบก น (    : ) 

เปนตน 
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งาน ิจัยนี้ จึงต งการ ึก าเปรียบเทียบประ ิทธิภาพ
ข ง ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบตาง  ไดแก ัมพันธ
โคไซน ระยะ างยูคลิเดียน และ  ท่ีมีต การจําแนก
ประเภทข มูล โดยขั้นต น ิธีการจําแนกประเภทท่ีใช 
ประก บด ย ิธีเบย ยางงาย (  ) และ ิธีเพ่ื น
บ า น ใก ล ท่ี ุ ด เค  (  : ) ด ย
โปรแกรม  

2. ทฤ ฏีที่เก่ีย ของ

2.1 ขั้นตอน ธิีการเลือกคณุลัก ณะ 

1) อัตรา น ัญญาณตอ ัญญาณรบก น (Signal-
to-Noise Ratio: SNR) 

SNR เปนวิธีการทาง ถิติ เพ่ือวัดประ ิทธิภาพของ
คุณลัก ณะในการจําแนกประเภทขอมูลจากขอมูลกลุม นึ่ง
ออกจากขอมูลกลุมอ่ืน ๆ [3] การคํานวณ าคา SNR แ ดง
ดัง มการท่ี 1 

21

21

σσ
μμSNR −

=F ( ) 

โดยท่ี 1 และ 2 คื  คาเฉลี่ยข งข มูลกลุมท่ี  และ 
กลุมท่ี  

1 และ 2  คื  คา นเบี่ยงเบนมาตรฐานข ง
ข มูลในแตละกลุม 

2) ัมพันธโคไซน (Cosine Correlation)
เปนการ ัดค ามคลายคลึงระ าง  เ คเต ร โดยการ

ัดมุมโคไซนข งเ คเต รท้ัง ง ซ่ึงคําน ณไดจาก มการ 
( ) 

โดยท่ี A  a1, a2, a3, … , an  และ 
B  b1, b2, b3, …, bn   
A และ B คื   เ คเต รท่ีต งการนํามาเปรียบเทียบ 

 คา ัมพันธโคไซนจะมีคา ยูระ าง  ถึง  โดยมี
ค าม มายดังนี้ 
  ถ า ค า เข า ใก ล   ม า ย ถึ ง  ท้ั ง   เ ค เต ร มี
ค าม ัมพันธกันมากไปในทิ ทางเดีย กัน 
  ถ าค า เข า ใก ล   ม า ย ถึ ง  ท้ั ง   เ ค เต ร มี
ค าม ัมพันธกันมากไปในทิ ทางตรงขามกัน 
   ถาคาเขาใกล   มายถึ ง  ท้ั ง   เ ค เต รไม มี
ค าม ัมพันธกัน 

3) ระยะ างยูคลิเดียน (Euclidean Distance)
เปนการ ัดระยะ างปกติระ างจุด  จุดในแน เ นตรง 
ซ่ึง าจ ัดไดด ยไมบรรทัด ท่ีไดมาจากทฤ ฎีพีทาโกรั  โดย
ในปญ าการเลื กคุณลัก ณะ จะต งมีการกํา นดตั แปร
ุดมคติเชนเดีย กับ ัมพันธโคไซน ระยะ างยูคลิเดียน 

ระ างจุด xi และ จุด xj แ ดงด ย dist(xi, xj) คําน ณได
ดัง มการ ( ) 

( ) 

โดยท่ี xi,k คื  คุณ มบัติตั ท่ี k ข งตั ยาง 

2.2 ขั้นตอน ิธีการจําแนกประเภทขอมูล 

1) ขั้ น ต อ น ิ ธี เ พ่ื อ น บ าน ใก ล ที่ ุ ด  k (k-Nearest
Neighbor Algorithm: KNN) 

เปน ิ ธีการท่ี ใชในการจําแนกประเภทข มูล โดย
เปรียบเทียบค ามคลายคลึงกับข มูลท่ีมี ยูมากท่ี ุด k ตั  
แล กํา นดกลุมใ กับข มูลตั ใ มตามเ ียง นใ ญข ง
มาชิก k ตั ท่ีมีค ามใกลเคียงท่ี ุดกับข มูลใ มนี้ โดยมี

ขั้นต น รุปไดดังนี ้
1. กํา นดคา k (นิยมกํา นดใ เปนจําน นคี่)
2. คําน ณค ามคลายคลึงของขอมูลใ มกับชุดขอมูล

ตั อยาง (นิยมใช ไดแก ระยะ างยูคลิเดียน ตาม มการ (3)) 
3. จัดลําดับค ามคลายคลึง และเลือกขอมูลตั อยางท่ี

มีค ามคลายคลึงมากท่ี ุด k ตั  
4. พิจารณาขอมูลตั อยางท้ัง k ตั เพ่ือดู าแตละตั ถูก

จัดอยูในกลุมใด 
5. กํา นดกลุมใ กับขอมูลตั ใ มด ยกลุมท่ีมีจําน น

ตั อยางมากท่ี ุดจาก 4) 
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2) เบยอยางงาย (Naïve Bayes)
ตั จําแนกประเภทเบย ยางงาย  เปนตั จําแนก

ประเภทในกลุมข งการเรียนรูแบบข้ีเกียจ (  ) 
โดยเ มาะกับกรณีข งข มูลท่ีมีจําน นมากและคุณลัก ณะ 
( ) ไมขึ้นต กัน 

มมติใ  a1, a2, …, an เปนคุณลัก ณะข งตั ยาง x 
จะได า คา (ประเภท) ท่ีนาจะเปนท่ี ุดข งตั ยาง x 
คําน ณไดจาก มการ ( ) 

  ( ) 

จาก มการ ( ) แ ดงการ าประเภทท่ี ดี ท่ี ุดข ง
ตั ยาง x ซ่ึง มการดังกลา ยังไมมีประ ิทธิภาพพ  
เนื่ งจากการคําน ณคาข ง P(a1, a2, …, an|vi) ทําไดยาก 
ดังนั้น มมติฐานข งตั จําแนกประเภทเบย ยางงายคื
กํา นดใ คุณลัก ณะข งข มูลแตละตั ไมขึ้นต กัน (เปน
ิ ระต กัน) กับคุณลัก ณะ ื่น  ซ่ึงทําใ ามารถเขียน

แทน P(a1, a2, …, an|vi) ด ยผลคูณข งค ามนาจะเปน ดัง
มการ ( ) 

( ) 

 ดังนั้น ตั จําแนกประเภทเบย ยางงาย จึงคาํน ณตาม
มการ ( ) 

  ( ) 

3 การออกแบบการทดลอง 

3.1 ชุดขอมูลที่ใชในการทดลอง 
) ข มูลมะเร็งเตานม  ( )  ประก บด ยข มูล

จําน น  ตั ยาง มี  คุณลัก ณะ มี  กลุม เปน
ข มูลตั เลขจําน นจริง 

) ข มูลมะเร็งลําไ   ( )  ประก บด ยข มูล
จําน น   ตั ยาง มี  คุณลัก ณะ มี  กลุม เปน
ข มูลตั เลขจําน นจริง 

) ข มูลมะเร็งต มน้ําเ ลื ง  ( )  ประก บด ย
ข มูลจําน น  ตั ยาง มี  คุณลัก ณะ มี  กลุม 
เปนข มูลตั เลขจําน นจริง 

3.2 ิธีการทดลอง 
ในการทดล ง ึก าเปรียบเทียบประ ิทธิภาพข ง

ิธีการเลื กคุณลัก ณะต การจําแนกประเภทข มูลนั้น จะ
ใช ิธีการเลื กคุณลัก ณะ จําน น  ิธี ไดแก  ัมพันธ
โคไซน ระยะ างยูคลิเดียน และ  กับชุดข มูลท่ีได
ธิบายไ ใน ั ข  .  โดยมีขั้นต น ดังนี ้

) นําข มูลท่ีทดล งมาทําการคําน ณคาค าม ําคัญ
จาก ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบตาง  จากนั้นจะทําการ
เลื กเ าเฉพาะคุณลัก ณะท่ีมีคาคะแนนดีท่ี ุดตามจําน น
ท่ีกํา นด โดยมีรายละเ ียด ดังนี ้

 คาคะแนนข ง ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบ ัมพันธ
โคไซน และ แบบ  คามาก มายถึงเปนคุณลัก ณะท่ีดี 
ในขณะท่ี ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบระยะ างยูคลิเดียน 
ต งการคาน ย 

 จําน นคุณลัก ณะท่ีเลื กใชในการทดล ง ํา รับชุด
ข มูล  ไดแก     และ  นชุดข มูล 

 และ  จะใชจําน นคุณลัก ณะ    
      แ ล ะ   คุ ณ ลั ก ณ ะ 

เปรียบเทียบกับคุณลัก ณะท้ัง มด (ข มูลเดิม ( ) ) 
ข งแตละชุดข มูล 

) นําชุดข มูลท่ีผานการคัดเลื กคุณลัก ณะตาม
จําน นท่ีกํา นดมาทด บประ ิทธิภาพข งการจําแนก
ประเภทข มูลด ยข้ันต น ิธีเบย ยางงาย และ ิธี  
โดยใชโปรแกรม  ดังนี้ 

 ิธีเบย ยางงาย  ใช   ในกลุม  
 ิธี     ใช      ในกลุม  

โดยพารามิเต รตาง  ข งโปรแกรม  จะใชเปน
คาต้ังตน ( ) ข งโปรแกรมท้ัง มด 

4. ผลการทดลอง

4.1 ผลการทดลองกับชุดขอมูลมะเร็งเตานม   
(WDBC) 

ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งเตานม ด ย
ิธีการเบย ยางงาย ร มกับ ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบ 

ั ม พั นธโค ไซน  ใ คาประ ิท ธิภ าพ ในการเลื ก
คุณลัก ณะท่ีดีก า ิธีการ ื่นท่ีการเลื กคุณลัก ณะ   
และ  คุณลัก ณะ  คิดเปนร ยละ  ข งการทดล ง
ท้ัง มด และเม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ี
ดีก า ยกเ น การเลื กท่ี  คุณลัก ณะท่ีใ ประ ิทธิภาพท่ี
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ตํ่าก า น ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบ ระยะ างยูคลิ
เดียน ไมมีผลประ ิทธิภาพใด  เลย ท่ีใ ผลไดดีก า ิธีการ
ื่น ร มท้ังไมดีก าข มูลด้ังเดิมด ย  ในขณะท่ี ิธีการเลื ก

คุณลัก ณะแบบ  ใ คาประ ิทธิภาพในการเลื ก
คุณลัก ณะท่ีดีก า ิธีการ ื่นท่ีการเลื กคุณลัก ณะ  
และ  คุณลัก ณะ คิดเปนร ยละ  ข งการทดล ง
ท้ัง มด และเม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ี
ูงก าทุกการทดล ง  เม่ื ดูผลประ ิทธิภาพโดยละเ ียด

พบ า ผลลัพธท่ี ไดระ าง  ัม พันธโคไซน และ 
ัตรา น ัญญาณต ัญญาณรบก น มีคาใกลเคียงกันมาก 

แ ดงดังภาพท่ี  

ภาพที่ 1 ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งเตานม ด ย
ิธีการเบย ยางงาย 

ํา รับผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งเตา
นม ด ย ิธีการเพ่ื นบานใกลท่ี ุดเค ร มกับ ิธีการเลื ก
คุณลัก ณะแบบ ัมพันธโคไซน ใ คาประ ิทธิภาพใน
การเลื กคุณ ลั ก ณ ะ ท่ี ดีก า ิ ธีก าร ื่ น ท่ี การเลื ก
คุณลัก ณะ  คุณลัก ณะ คิดเปนร ยละ  ข งการ
ทดล งท้ัง มด และเม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ
ประ ิทธิภาพท่ีตํ่าก าท้ัง มด น ิธีการเลื กคุณลัก ณะ
แบบ ระยะ างยูคลิเดียน ใ คาประ ิทธิภาพในการเลื ก
คุณลัก ณะท่ีดีก า ิธีการ ื่นท่ีการเลื กคุณลัก ณะ  
และ  คุณลัก ณะ ซ่ึงใ ผลลัพธเทากันกับ ิธี  คิด
เปนร ยละ  และเม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ
ประ ิทธิภาพท่ีตํ่าก า ยกเ นการเลื กท่ี  คุณลัก ณะท่ี
ใ ประ ิทธิภาพท่ีดีก า ในขณะท่ี ิธีการเลื กคุณลัก ณะ
แบบ  ใ คาประ ิทธิภาพในการเลื กคุณลัก ณะท่ี
ดีก า ิธีการ ื่นท่ีการเลื กคุณลัก ณะ    และ  
คุณลัก ณะ คิดเปนร ยละ  ข งการทดล งท้ัง มด และ
เม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ีต่ําก า 
ย ก เ น ก า ร เลื ก ท่ี   แ ล ะ   คุ ณ ลั ก ณ ะ  ท่ี ใ
ประ ิทธิภาพท่ีดีก า แ ดงดังภาพท่ี  

ภาพที่ 2 ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งเตานม ด ย ิธี
เพ่ื นบานใกลที่ ุดเค 

4.2 ผลการทดลองกับชุ ดขอ มูลมะเร็ งลํ า ไ  
(COLON) 

ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งลําไ  ด ย
ิธีการเบย ยางงาย ร มกับ ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบ 

ัมพันธโคไซน ไมมีคาประ ิทธิภาพใด  เลย ท่ีใ ผลได
ดีก า ิธีการ ื่ น  แตเม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ
ประ ิทธิภาพท่ีดีก าทุกผลการทดล ง น ิธีการเลื ก
คุณลัก ณะแบบ ระยะ างยูคลิเดียน ไมมีคาประ ิทธิภาพ
ใด  เลย ท่ีใ ผลไดดีก า ิธีการ ื่น ร มท้ังไมดีก าข มูล
ดั้ ง เดิมด ย  ในขณ ะท่ี ิธีการเลื กคุณ ลัก ณ ะแบบ 
ัตรา น ัญญาณต ัญญาณรบก น ใ คาประ ิทธิภาพ

ในการเลื กคุณลัก ณะท่ีดีก า ิธีการ ื่นทุกการทดล ง คิด
เปน  เป รเซ็นต ข งการทดล งท้ัง มด และเม่ื เทียบ
ผลกับข มูลเดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ีดีก าทุกผลการ
ทดล ง   แ ดงดังภาพท่ี  

ภาพที่ 3 ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งลําไ  ด ย ิธีการ
เบย ยางงาย 

ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งลําไ  ด ย
ิธีการเพ่ื นบานใกลท่ี ุดเค ร มกับ ิธีการเลื กคุณลัก ณะ

แบบ ัมพันธโคไซน ไมมีคาประ ิทธิภาพใด  เลย ท่ี
ใ ผลไดดีก า ิธีการ ื่น ร มท้ังไมดีก าข มูลด้ังเดิมด ย 

387



น ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบ ระยะ างยูคลิเดียน ไมมี
คาประ ิทธิภาพใด  เลย ท่ีใ ผลไดดีก า ิธีการ ื่น ร มท้ัง
ไมดีก าข มูลดั้งเดิมด ยเชนกัน ในขณะท่ี ิธีการเลื ก
คุณลัก ณะแบบ  ใ คาประ ิทธิภาพในการเลื ก
คุณลัก ณะท่ีดีก า ิธีการ ื่นทุกการทดล ง คิดเปนร ยละ 

 ข งการทดล งท้ัง มด และเม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม 
ยังใ ประ ิทธิภาพท่ีดีก า ยกเ น การเลื กคุณลัก ณะท่ี 

 คุณลัก ณะ ซ่ึงใ คาเทากันกับข มูลเดิม แ ดงดังภาพท่ี 
 

ภาพที่  ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งลําไ  ด ย ิธีการ
เพ่ื นบานใกลที่ ุดเค 

4.3 ผลการทดลองกับชุ ดขอ มูลมะเร็ งตอม
น้ําเ ลือง (DLBCL) 

ผลการทดล งจํ าแนกประเภทข มูลมะเร็ งต ม
น้ําเ ลื ง ด ย ิธีการเบย ยางงาย ร มกับ ิธีการเลื ก
คุณลัก ณะแบบ ัมพันธโคไซน ไมมีคาประ ิทธิภาพใด 
 เลย ท่ีใ ผลไดดีก า ิธีการ ื่น และเม่ื เทียบผลกับข มูล

เดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ีตํ่าก าท้ัง มด   น ิธีการเลื ก
คุณลัก ณะแบบ ระยะ างยูคลิเดียน ไมมีคาประ ิทธิภาพ
ใด  เลย ท่ีใ ผลไดดีก า ิธีการ ื่น และเม่ื เทียบผลกับ
ข มูลเดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ี ตํ่าก าท้ัง มดเชนกัน 
ใน ขณ ะ ท่ี ิ ธี ก าร เลื กคุณ ลั ก ณ ะแบ บ   ใ ค า
ประ ิทธิภาพในการเลื กคุณลัก ณะท่ีดีก า ิธีการ ื่นทุก
การทดล ง คิดเปนร ยละ  ข งการทดล งท้ัง มด 
และเม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ีใกลเคียง
กัน โดยใ ประ ิทธิภาพท่ีดีก า ํา รับการเลื กท่ีจําน น 

   และ  คุณลัก ณะ นการเลื กท่ีจําน น   
     และ  คุณลัก ณะ ใ ประ ิทธิภาพเทากับ

การใชข มูลเดิม และการเลื กท่ีจําน น  และ  
คุณลัก ณะใ ประ ิทธิภาพท่ีตํ่าก าข มูลเดิม แ ดงดังภาพ
ท่ี  

ภาพที่ 5 ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งต มน้ําเ ลื ง 
ด ย ิธีการเบย ยางงาย 

ผลการทดล งจํ าแนกประเภทข มูลมะเร็ งต ม
น้ําเ ลื ง ด ย ิธีการเพ่ื นบานใกลท่ี ุดเค ร มกับ ิธีการ
เลื ก คุณ ลั ก ณ ะแบ บ  ั ม พั น ธ โค ไซน  ไม มี ค า
ประ ิทธิภาพใด  เลย ท่ีใ ผลไดดีก า ิธีการ ื่น แตเม่ื
เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ีดีก า และ
เทากัน ในบางการทดล ง   น ิธีการเลื กคุณลัก ณะ
แบบ ระยะ างยูคลิเดียน ไมมีคาประ ิทธิภาพใด  เลย ท่ี
ใ ผลไดดีก า ิธีการ ื่น ร มท้ังไมดีก าข มูลด้ังเดิม ยกเ น
ท่ีการเลื กท่ีจําน น  และ  คุณลัก ณะท่ีไดคาเทากัน
กับข มูลเดิม ในขณะท่ี ิธีการเลื กคุณลัก ณะแบบ  
ใ คาประ ิทธิภาพในการเลื กคุณลัก ณะท่ีดีก า ิธีการ ื่น
ทุกการทดล ง คิดเปนร ยละ  ข งการทดล งท้ัง มด 
และเม่ื เทียบผลกับข มูลเดิม ยังใ ประ ิทธิภาพท่ีดีก าทุก
ผลการทดล ง แ ดงดังภาพท่ี  

ภาพที่ 6 ผลการทดล งจําแนกประเภทข มูลมะเร็งต มน้ําเ ลื ง 
ด ย ิธีการเพ่ื นบานใกลที่ ุดเค 

5. รุปผลการทดลอง
งาน ิจัยนี้ไดทําการ ึก าประ ิทธิภาพข ง ิธีการเลื ก

คุณลัก ณะท่ีมีต การจําแนกประเภทข มูล โดยการ ึก า
จะใชข มูลเกณฑมาตรฐานจําน น  ชุดข มูล และใช
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ิธีการเลื กคุณลัก ณะจําน น  ิธี ประก บด ย ิธีการ
เลื กคุณลัก ณะแบบ ัมพันธโคไซน ระยะ างยูคลิ
เดียน และ  โดยตั จําแนกประเภทจะใชโปรแกรม 

 จําน น  ิธี คื  เบย ยางงาย และ เพ่ื นบานใกล
ท่ี ุดเค ผลการทดล งแ ดงใ เ ็น า การเลื กคุณลัก ณะ
แบบ   ใ ประ ิทธิภาพ ูงท่ี ุดถึง  ใน  การทดล ง 
แ ดงใ เ ็นถึง ประ ิทธิภาพข ง ิธีการเลื กคุณลัก ณะ
แบบ  ํา รับปญ าการจําแนกประเภทข มูล  กลุม 

6. กิตติกรรมประกา
งาน ิจัยนี้เปน น นึ่งข งโครงการ ิจัยท่ีไดรับการ

นับ นุนทุน ิจัยจากโครงการ ิจัยบูรณาการนัก ึก าและ
าจารยเพ่ื การพัฒนาท งถ่ินและค ามเปนเลิ ทาง
ิชาการ ปงบประมาณ  จาก ถาบัน ิจัยและพัฒนา 

ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

7. เอก ารอางอิง
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ค มพิ เต ร จุ าลงกรณม า ิทยาลัย  . 
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แบบจ ำลองกำรเคลื่อนที่ของรถยนต์ภำยใต้แนวคิดหยุดและไป 

Roundabout Traffic Simulation using Stop-And-Go Concept 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอแนวคิด stop and go 
ผ่านโปรแกรมแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่ใช้การจราจร
แบบวงเวียนซึ่งมีการเกิดขึ้นตามค่าของความน่าจะเป็นแบบ 
Poisson และ Discrete Uniform เพื่อแสดงให้บุคคลทั่วไป ผู้ที่
สนใจศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิด stop and go ในการ
ท างานวิจัยช้ืนนี้ได้ท าการจัดเก็บรวบรวมสถิติรถที่เข้าวงเวียน
ภายในช่วงเวลาต่างๆที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นเพื่อน ามา
ประมวลผลทางสถิติ ส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองโดยใช้ระบบ
แถวคอย(queuing system) และแนวคิดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น
เพื่อให้รถหยุดและวิ่งในระหว่างการเข้าใช้วงเวียนเพื่อการท างาน
ประสานจังหวะกัน (synchronization) จากแนวคิดที่น าเสนอใน
งานวิจัยช้ินนี้ได้ท าการทดสอบแนวคิดดังกล่าวกับวงเวียนใน
มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งมีทั้งหมด 7 วงเวียนโดยที่รถเข้ามาใช้วง
เวียนพร้อมๆกัน ซึ่งจากการทดลองพบว่าไม่ก่อให้เกิดการชนกัน
หรือมีรถติดสะสมในบริเวณวงเวียนอย่างชัดเจน

Abstract 

The objective of this research was to present the 

concept of stop and go through a simulation program of 

cars’ movement using roundabouts, which would happen 

based on the probability in the form of Poisson and 

Discrete Uniform in order to help general and interested 

people study and comprehend about the concept of stop 

and go. In this research, the statistics information of cars 

entering roundabouts at different times when having heavy 

traffic was gathered to analyze the statistics computation 

to develop the model by using queuing system and the 

concept mentioned to help the cars stop and move 

efficiently together during entering the roundabouts 

(Synchronization). From the concept mentioned above, the 

researchers examined the concept with the 7 roundabouts 

in Burapha University during the time that the cars entered 

the roundabouts together. It was obviously shown that no 

accidents or traffic jam occurred during the examination. 

ค ำส ำคัญ: แบบจ าลองวงเวียน, หยุดและไป 

1. บทน ำ

จากปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันพบว่า 
การที่มีรถเข้าวงเวียนปริมาณมากๆพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกันจะ
ก่อให้เกิดการแย่งกันเข้าวงเวียนซึ่งมีอยู่ เพียงวงเวียนเดียว 
(congestion) [1] ตลอดจนความมีระเบียบวินัยของผู้ใช้รถใช้

       ( )  
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ถนนจึงท าให้เกิดอุบัติเหตุและการจารจรติดขัดสะสมบริเวณวง
เวียนอยู่เป็นประจ า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสดงให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนเห็นว่าเราสามารถใช้วงเวียนร่วมกันได้โดยที่ไม่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดสะสมในบริเวณวงเวียน 

เนื่องจากเราไม่สามารถแสดงให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าใจ
วิธีการใช้การจราจรแบบวงเวียนภายใต้แนวคิด Stop and go ใน
สภาวะแวดล้อมความเป็นจริงได้ จึงจ าเป็นต้องสร้างโปรแกรม
แบบจ าลองการเคลื่อนที่ของรถยนต์ขึ้นมาเพื่อแสดงให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนเข้าใจถึงหลักการดังกล่าว ในการสร้างโปรแกรมแบบจ าลอง
จ าเป็นจะต้องสร้างให้มีความคล้ายคลึงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
ซึ่งการใช้งานวงเวียนภายใต้แนวคิด stop and go นั้นเมื่อรถ
มาถึงบริเวณวงเวียนจะต้องหยุดเพื่อดูว่าทางขวาของรถคัน
ดังกล่าวมีรถคันอ่ืนอยู่ในวงเวียนหรือไม่ถ้าหากไม่มีรถคันอื่นอยู่ใน
วงเวียนทางด้านขวา รถคันดังกล่าวสามารถเข้าใช้งานวงเวียนได้
ทันที แต่ถ้าหากมีรถคันอื่นอยู่ในวงเวียนทางด้านขวา รถคัน
ดังกล่าวจ าเป็นต้องหยุดรอจนกว่ารถทางขวาจะผ่านหรืออกจาก
วงเวียนไป จึงจะสามารถเข้าใช้งานวงเวียนได้ จากเงื่อนไขที่กล่าว
มาผู้จัดท าจึงใช้แบบจ าลองระบบจัดการแถวคอย [2] (queue 

management system simulation) เข้ามาเพื่อจัดการแถวคอย
ของรถที่เกิดขึ้นเมือปริมาณการจราจรมีความหนาแน่นเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แนวคิด stop and go เข้ามา
จัดการกับการเข้าใช้วงเวียนต่างๆ และเมื่อรถออกจากวงเวียน
ใดๆ และก าลังจะเข้าสู่อีกวงเวียนหนึ่งแล้วจะท าให้เกิดการท างาน
แบบประสานจังหวะกัน (synchronization) [3] หรือก็คือผลลัพธ์
ที่ได้จากการท างานของวงเวียนหนึ่งๆ (output) จะออกไปเป็น
ข้อมูลน าเข้า (input) ของวงเวียนอีกวงหนึ่งนั่นเอง โดยในแต่ละ
วงเวียนจะมีแถวคอยที่จะเข้าใช้วงเวียนทั้งหมดวงเวียนละ 8 
แถวคอยซึ่งในแต่ละแถวคอยเมื่อเข้าวงเวียนแล้วรถแต่ละคันมี
โอกาสไปเข้าแถวคอยของวงเวียนอื่นได้อีก 8 แถวคอย ในแต่ละ
วงเวียนจึงมี combination ของแถวคอยทั้งหมด 64 ทางเลือก 
วงเวียนในมหาวิทยาลัยบูรพามีทั้งหมด 7 วงเวียนหลัก ดังนั้น 
ทางเลือกของแถวคอยท้ังมหาวิทยาลัยจึงมีท้ังหมด 448 ทางเลือก  

การก าหนดปริมาณรถท่ีเข้าใช้วงเวียนต่างๆ จ าเป็นต้องให้มีความ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงจึงใช้ Distribution [4] แบบต่างๆ เช่น 
Poisson และ Discrete uniform เพื่อก าหนดความน่าจะเป็นที่
รถประเภทต่างๆ จะเข้ามาบริ เวณวงเวียนต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และอัตราที่รถจะเข้าใช้วงเวียนนั้นจะต้องเกิดขึ้น
ตามความน่าจะเป็นการกระจายตัวของข้อมูลตามโมเดลทาง
คณิตศาสตร์แบบต่างๆ (Distribution model) ซึ่งในการพัฒนา
แบบจ าลองดังกล่าวค่อนข้างมีความซับซ้อนและปริมาณงานใน
การค านวณค่อนข้างมาก ผู้พัฒนาจึงเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อค านวณหาและสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์  (scientific 

computing) ส าหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรมแบบจ าลอง
(Simulation)การเคลื่อนที่ของรถยนต์ต่อไป 

ในงานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อส าคัญคือทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องน าเสนอในหัวข้อที่ 2 วิธีการด าเนินงานอยู่ในข้อท่ี 3 ผล
การด าเนินงานอยู่ในหัวข้อที่ 4 และบทสรุปอยู่ในหัวข้อที่ 5  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโปรแกรมแบบจ าลองในงานวิจัยฉบับนี้จะใช้
ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการท างานแบบ
ประสานจังหวะ รวมไปถึงทฤษฎีการจ าลองระบบและการจ าลอง
ข้อมูล   

2.1 Queue management system เป็นโครงสร้าง
ข้อมูลแบบเชิงเส้นหรือลิเนียร์ลิสตซึ่งการเพิ่มข้อมูลจะกระท าที
ปลายข้างหนึ่งซึ่งเรียกว่าส่วนท้าย (rear) และการน าข้อมูลออก
จะ กระท าที่ปลายอีกข้างหนึ่งซึ่งเรียกว่า ส่วนหน้า ( front) 

ลักษณะการท างานของคิวเป็นลักษณะของการเข้าก่อน 
อ อ ก ก่ อ น ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า  FIFO (First in First Out) 

รูป 1 แถวคอยแบบเด่ียว 
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2.1.1 Multiple queue, multiple server 

Multiple queue, multiple server คื อ ร ะ บ บ
แถวคอยที่มีแถวคอยมากกว่า 1 แถวและมีผู้ให้บริการมากกว่า 1 

ผู้ให้บริการ โดยข้อมูลที่เข้าแถวคอยจะเข้าสู่หน่วยบริการแล้วได้
ผลลัพธ์ออกมาเพื่อไปเข้าหน่วยบริการอื่นต่อไปจนได้ผลลัพธ์
สุดท้าย อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ออกจากผู้ให้บริการเดิมแล้วสมารถ
กลับเข้ามาที่ผู้ให้บริการเดิมได้เช่นกัน 

2.2 Probability Distribution คือ การแจกแจงความ
น่าจะเป็นของอัตราการเกิดของข้อมูล ในงานวิจัยนี้ได้เสนอ 2 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของข้อมูล คือ Poisson distribution 

และ normal distribution  

2.2.1 Poisson Distribution การแจกแจงแบบพัวซอง
นั้นเราสามารถแบ่งช่วงเวลาในการกระจายได้สั้นมาก ซึ่งความ
น่าจะเป็นในการเกิดความส าเร็จนั้นจะมีค่าน้อยมากและไม่มีผล
กับช่วงเวลาอื่นๆ ความน่าจะเป็นท่ีหาได้จากการแจกแจงแบบพัว
ซอง โดยถ้า x เป็นจ านวนของความส าเร็จในการทดลองแบบพัว
ซอง x จะมีการแจกแจงแบบพัว ซองซึ่งมีค่าเฉลี่ยของจ านวน
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา หรือในขอบเขตดังกล่าวเป็น λ 

และความแปรปรวนเป็น λ แล้วฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ x คือ 

𝑃(𝑋 = 𝑥) =  
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
  โดยที่ 

 x = 1,2,3… 

 e = 2.7182 

2.2.2 Discrete Uniform Distribution เป็นการแจก
แจงความน่าจะเป็นอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งด้วยความน่าจะเป็น
เท่ากันเสมอจึงเหมาะแก่การน ามาหาค่าความน่าจะเป็น 

ของโอกาสที่รถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในวงเวียน
ต่างๆ โดยความน่าจะเป็นหาได้จาก 

𝑓(𝑥) =
1
𝑘 ; 𝑥 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 

ค่าความแปรปรวนหาได้จาก 

𝑉(𝑥) = 𝜎2 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)2𝑘

𝑖=1
𝑘

2.3 Synchronization คือการท างานของโปรเซสที่
มากกว่าหนึ่งโปรเซสที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันหรือการรอการด าเนินการใดๆ ท าให้ต้องมีการ
ผสานจังหวะที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า Synchronization ในงาย
วิจัยช้ินนี้จะใช้การะบวนการดังกล่าวในการที่รถเข้าสู่วงเวียน
หนึ่งๆ แล้วออกจากวงเวียนเพื่อไปเข้าวงเวียนอื่นต่อไป ใน
ขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องมีการท างานแบบประสานจังหวะกันเพื่อการ
ท างานให้สอดคล้องกันระหว่างวงเวียนต่างๆ 

2.4 Simulation เป็นกระบวนการออกแบบจ าลอง 
(Model) ของระบบจริง (Real System) แล้วด าเนินการทดลอง
เพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที
Eได้จากการทดลองก่อนน าไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
ต่อไป โดยการจ าลองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบได้แก ่

2.4.1 Discrete Simulation คือการจ าลองระบบที่ไม่
ต่อเนื่อง เช่นระบบแถวคอยที่มีลูกค้าเข้าหรือออกจากระบบแบบ
ไม่ต่อเนื่อง 

2.4.2 Continuous Simulation คือการจ าลองที่
ต่อเนื่อง เช่น การจ าลองต าแหน่งของเครื่องบินท่ีก าลังบินเพราะ
เครื่องบินเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง 

รูป 2 หลายแถวคอยหลายผู้ให้บริการ 
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3. วิธีกำรด ำเนินงำน

3.1 สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ 

3.1.1 ร่างแบบแผนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลสถิติรถที่เข้า
วงเวียนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบางแสน 
จ.ชลบุรี ได้ดังนี้

3.1.2 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสถิติจ านวนรถที่เข้ามาใน
บริเวณวงเวียนตามช่วงเวลาต่างๆที่คาดว่าจะเกิดปัญหาตั้งแต่
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 14 วัน และน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบบจ าลองให้มีความ
สมจริงมากที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาจริงที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่
ท าตามแนวคิด Stop and Go โดยจะแบ่งการจัดเก็บออกเป็น
ช่วงเวลาดังนี้ 

1) ช่วงเวลา ตั้งแต่ 07.50 น. – 08.20 น.
2) ช่วงเวลา ตั้งแต่ 12.50 น. – 13.20 น.
3) ช่วงเวลา ตั้งแต่ 15.50 น. – 16.20 น

น าข้อมูลที่ไดม้าหาคา่เฉลีย่ของแตล่ะวงเวียนจะแสดงได้
ดังกราฟต่อไปนี้

รูปที่  4 แบบร่างแผนที่ส าหรับเก็บข้อมูล 
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วงเวียนท่ี 1

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน

รูปที่  5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณรถวงเวียนที่ 1 

0
20
40
60

วงเวียนท่ี 1

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน

รูปที่  5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณรถวงเวียนที่ 1 
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จากกร าฟ ในข้ า งต้ น จะ เห็ น ไ ด้ ว่ า ร ถยนต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์นั้นมีอัตราการเกิดที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน
ยกตัวอย่างเช่นในวงเวียนที่ 6 อัตราการเกิดของรถท้ัง 2 ชนิดจาก
ทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งใกล้เคียงกันมากแต่จักรยานมีอัตราการ
เกิดที่น้อยกว้าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งลักษณะการเกิดแบบนี้จะ
คล้ายคลึงกันในทุกๆวงเวียนยกเว้นวงเวียนท่ี 5 ซึ่งเป็นวงเวียนท่ีมี
ขนาดเล็กประกอบกับเส้นทางที่เข้าวงเวียนมีแค่รถจักรยานยนต์
และจักรยานที่สามารถผ่านได้อัตราการเกิดของรถจักรยานยนต์
จึงมากกว่ารถยนต์และจักรยานดังนั้นจะเห็นได้ว่ารถยนต์และ
จักรยานยนต์มีอัตราการเข้าใช้วงเวียนค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่
จักรยานมีอัตราการเข้ามาใช้งานค่อนข้างน้อยท าให้การกระจาย
ตัวของข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ Discrete uniform

distribution และ Poisson distribution

จักรยานยนต์และรถยนต์เป็นแบบ Discrete Uniform

Distribution และ การกระจายตัวการเกิดของจักรยานเป็นแบบ 
Poisson Distribution 

3.2 การพัฒนาแบบจ าลอง

3.2 .1 ศึ กษาแนวคิด  Stop and Go  โดยผู้ จั ดท า ได้
ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลและตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาแบบจ าลองการจราจรแบบวงเวียน โดยเมื่อ
รถเข้ามาถึงบริเวณวงเวียนให้หยุดเพื่อดูว่ามีรถคันอื่นอยู่ในวง
เวียนทางขวามือหรือไม่ถ้ามีให้หยุดรอจนกว่ารถคันนั้นจะผ่าน
หรือออกจากวงเวียนไปรถคันดังกล่าวจึงจะสามารถเข้าวงเวียนได้
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วงเวียนท่ี 3

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน

รูปที่  7 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณรถวงเวียนที่ 3 
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วงเวียนท่ี 4

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน

รูปที่  8  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณรถวงเวียนที่ 4 
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วงเวียนท่ี 5

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน

รูปที่  9 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณรถวงเวียนที่ 5 
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วงเวียนท่ี 6

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน

รูปที่  10 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณรถวงเวียนที่ 6 
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วงเวียนท่ี 7

รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน

รูปที่  11 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณรถวงเวียนที่ 7 
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3.2.2 ออกแบบแผนที่ส าหรับแสดงผลแบบจ าลอง

3.2.3 พัฒนาแบบจ าลองโดยใช้ภาษา Javascript พัฒนา
ในส่วนของ Physical layer ซึ่งจะใช้ Simplegame.js [5] เป็น Library

หลักท่ีใช้ในการพัฒนาแบบจ าลองนี้และแสดงผลออกทางหน้าจอ
ผ่าน canvas โดยใช้ภาษา HTML5

3.2.4 แบ่งวงเวียนแต่ละวงเวียนออกเป็น 4 ควอดรันต์
ส าหรับตรวจสอบรถในวงเวียน 

2.2.4 กระบวนการสุ่มการเกดิของรถ 

1. BEGIN

2. Random number using Uniform distribution for car
and motorbike. Poisson distribution for bicycle.

3. IF number is 1 THEN generate new car.

    ELSE IF number is 2 THEN generate new 
    motorbike. 

    ELSE IF number is 3 THEN generate new bicycle. 

4. Random number for object origin point.

5. IF number is 1 THEN initial car position at No.1

    ELSE IF number is 2 THEN initial car position at 
    No.2 

    ELSE IF number is 3 THEN initial car position at 
    No.3 

    ELSE IF number is 4 THEN initial car position at 
    No.4 

    ELSE IF number is 5 THEN initial car position at 
    No.5 

    ELSE IF number is 6 THEN initial car position at 
    No.6 

6. END

3.2.5 การท างานของรถเมื่อเข้าวงเวียน 

1. BEGIN

2. IF distance from car to circle center >
30 THEN car stop

         IF there is no any car on its right 
         THEN let car get it the circle.  

         IF car’s angle < set angle THEN turn car to 
         the left.

         ELSE    turn car to the right. 

         IF car arrived at destination out path THEN 
         turn car to the left and let the car get out the 
         circle. 
3. END

3.2.6 การท างานของ Synchronization 

1. BEGIN

2. While(1) do

        IF There is no any car in roundabout area THEN 
    Put roundabout to sleep. // Do no op. 

        ELSE Wake a roundabout 

3. END

4.ผลกำรด ำเนินงำน

จากการด าเนินงานท าให้ได้แบบจ าลอง (Simulation) 

ของวงเวียนที่มีรถชนิดต่างๆอยู่ภายในโดยรถสามารถวิ่งบนถนน
และสามารถเข้าและออกจากวงเวียนต่างๆเพื่อไปยังจุดหมายทีถ่กู
ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องโดยที่รถไม่วิ่งออกนอกบริเวณที่ก าหนด
หรือหลุดออกนอกบริเวณวงเวียน ซึ่งแบบจ าลองจะมีขนาดของ
ค่อนข้างใหญ่ท าให้มองไม่เห็นรายละเอียดของแบบจ าลอง ใน
งานวิจัยนี้จึงเพิ่มฟังก์ช่ันส าหรับการขยายภาพเพื่อผู้ใช้จะสามารถ 

รูปที่  12 แผนที่ส าหรับพัฒนาแบบจ าลองวง
เวียน

รูปที่  13  การแบ่งส่วนเพื่อ
ตรวจสอบรถในวงเวียน
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ขยายภาพส าหรับดูรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของแผนที่ได้อย่าง
ชัดเจนในลักษณะ Real-time โดยการน าเมาส์ไปคลิกบริเวณที่
ต้องการที่จะขยายภาพ เมื่อคลิกแล้วหน้าต่างแสดงผลภาพที่
ขยายแล้วปรากฏขึ้นมา 

ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ส าหรับการจ าลอง
เพื่อดูความแตกต่างของผลลัพธ์ เช่น ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยน
จ านวนและความน่าจะเป็นของรถประเภทต่างๆที่จะเข้ามาใน
แผนที่ได้ นอกจากนี้ยังสมารถสร้าง Video streaming ส าหรับให้ผู้ที่
สนใจสามารถศึกษาการเข้าวงเวียนที่ถูกต้องในภายหลังได้ 

ในส่วนของการจ าลองภายใต้แนวคิด Stop and Go

สามารถแสดงได้ดังนี้ ถ้ารถเข้ามาถึงบริเวณวงเวียน ก่อนจะเข้าสู่
วงเวียนต้องให้รถหยุด เพื่อตรวจสอบว่ามีรถคันอื่นอยู่ในวงเวียน
ทางขวาของรถคันดังกล่าวหรือไม่ ถ้าหากทางขวาของรถคัน
ดังกล่าวไม่มีรถคันอื่นอยู่ภายในบริเวณวงเวียน รถดันดังกล่าว
สามารถเข้าสู่บริเวณวงเวียนได้เลย ถ้าหากทางขวาของรถคันที่
มาถึงบริเวณวงเวียนมีรถอยู่ให้หยุดรอจนกว่ารถคันที่อยู่ทางขวา
จะผ่านไปหรืออกจากวงเวียนไป

 

ถ้าไม่ใช้ Stop and Go เข้ามาจัดการการจราจรแบบวง
เวียนจะท าให้เกดิการจราจรติดขัดและอาจเกดิอุบัติเหตุภายใน
บริเวณวงเวียนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ถ้าใช้ Stop and Go เข้ามาจัดการจราจรภายในบริเวณวง
เวียนจะสามารถลดการติดขัดของการจราจรและลดอุบัติเหตุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน

จากปัญหาการจราจรติดขัดสะสมและเกิดอุบัติเหตุอยู่
บ่อยครั้งในบริเวณวงเวียนต่างๆ ซึ่งเกิดจากการที่มีรถเข้าวงเวียน
พร้อมๆกันท าให้เกิดการแย่งกันใช้วงเวียน รวมไปถึงการขาดวินัย
ในการใช้รถใช้ถนนของคนไทย งานวิจัยนี้จึงจัดท าขึ้นเพื่อแสดงให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิด stop and go โดย

รูปที่  14  ตัวอย่างแบบจ าลองวงเวียนทั้งมหาวิทยาลัย
บูรพา

รูปท่ี  15 แสดงการท างานของ Stop and Go รูปท่ี  16 แสดงการท างานของ Stop and Go 

รูปท่ี  17 แสดงการท างานของ Stop and Go รูปท่ี  18 แสดงการท างานของ Stop and Go 

รูปท่ี  19 แสดงการท างานของ Stop and Go รูปท่ี  20 แสดงการท างานของ Stop and Go 

รูปท่ี  21 แสดงการท างานของ Stop and Go 

รูปท่ี  22 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองท่ีไม่ใช้หลักการ Stop and Go 

รูปท่ี  23 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองท่ีใช้หลักการ Stop and Go 

       ( )  
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การพัฒนาโปรแกรมแบบจ าลองการเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่ใช้
การจราจรแบบวงเวียนที่มีการเกิดขึ้นตามความน่าจะเป็นแบบ 
Discrete umiform และ Poisson โดยในงานวิจัยนี้ได้เก็บสถิติ
รถที่เข้าวงเวียนในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีการจราจรหนาแน่นเพื่อ
สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ส าหรับพัฒนาแบบจ าลองโดยใช้
ระบบแถวคอยเพื่อช่วยในการจัดการรถที่เข้าวงเวียนอย่างเป็น
ระบบท าให้เกิดการท างานแบบประสานจังหวะกันระหว่างวง
เวียนต่างๆ จากแนวคิดดังกล่าวได้ท าการทดสอบกับวงเวียนต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบางแสน ซึ่งมีทั้งหมด 7 วง
เวียน ซึ่งมีรถที่เข้ามาใช้วงเวียนพร้อมๆกัน ผลปรากฏว่าไม่
ก่อให้เกิดปริมาณรถติดขัดสะสมและอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณวง
เวียนเลย ซึ่งสามารถท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่สนใจเข้าใจ
หลักการใช้การจราจรที่ถูกต้องภายใต้แนวคิด stop and go และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ท าให้สามารถลดปริมาณรถ
ติดขัดสะสมและอุบัติเหตุภายในบริเวณวงเวียนต่างๆได้

6. กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบคุณ Mr.Ratanak Khoeun นิสิตปริญญาโท 
สาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือตลอดจนให้ค าปรึกษาจนท าให้งานวิจัยนี้
ส าเร็จ 
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with Raspberry Pi 
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บทคัดย4อ 
การเกษตรสมัยใหม- จําเป1นต3องใช3องค8ความรู3และ

เทคโนโลยีในการผลิตผลผลิตให3ได3คุณภาพ เทคโนโลยีที่

ทันสมัย เช-น ระบบอัตโนมัติต-าง ๆ จึงถูกนํามาใช3ใน

การเกษตร ในงานวิจัยน้ีได3พัฒนาต3นแบบระบบการรดนํ้า

อัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเล้ียงเห็ด โดยระบบถูกพัฒนาเพื่อ

ประมวลผลบนอุปกรณ8คอมพิว เตอร8ขนาดเ ล็กที่ ช่ื อ 

"Raspberry Pi" ซ่ึงใช3ค-าความช้ืนและการตั้งค-าเวลาการ

ทํางานมาเป1นเกณฑ8พิจารณาควบคุมการทํางานของการ

ปล-อยนํ้า โดยที่อาจจะมี Raspberry Pi ได3หลายตัวโดยแต-

ละตัวจะวางในตําแหน-งที่ต-างกัน 

Abstract 
Modern farming requires knowledge and 

technology to produce a quality product. Modern 

technologies are applied in agriculture which one 

of them is automatic system. This research 

developed a prototype of automated watering 

system using in the greenhouse of mushroom. This 

system was developed to support a small single-

board computer namely Raspberry Pi. The 

volume of moist air and time setting are 

considered to control irrigation system of 

sprinkler. An automatic system may consist of 

many Raspberry Pi located in different positions 

of greenhouse. 

1. บทนํา
ประเทศไทยถือเปJนดินแดนแหLงเกษตรกรรมเน่ืองด'วย

ประชากรสLวนใหญLของประเทศเปJนเกษตรกร ซ่ึงในการทํา

เกษตรอาจจะเกิดปTญหาตLางๆ หลากหลายกันไป เชLน 

ปTญหาภัยธรรมชาติ การปลูกพืชที่ไมLเหมาะสมกับชนิดของ

ดิน  ปTญหาดินเค็ม ปTญหาการให'นํ้าแกLพืชในปริมาณไมL

เหมาะสม และการจัดการสภาพแวดล'อมให'เหมาะสมกับพืช

ที่ปลูก  เปJนต'น 

เห็ดจัดเปJนพืชที่มีความสําคัญทางด'านเศรษฐศาสตร4

เพราะสามารถนํามาใช'เปJนอาหารและสมุนไพร ในไทยมี

การศึกษาเร่ืองเก่ียวกับเห็ดอยLางเปJนทางการเมื่อป\ พ.ศ. 

2475 และได'มีการแนะนําความรู'เก่ียวกับการเพาะเห็ดอยLาง

เปJนทางการเมื่อป\ พ.ศ. 2480 ปTจจุบันการเพาะเห็ดขายเปJน

อาชีพหน่ึงที่เกษตรกรไทยนิยม โดยมากเห็ดที่ปลูกจะเปJน

เห็ดเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต'องการสูง เพาะงLายและให'

ผลตอบแทนที่คุมคLา 

การจัดสภาพแวดล'อมที่เหมาะสมเปJนส่ิงหน่ึงที่ต'องให'

ความสําคัญในการเพาะเล้ียงเห็ด โดยจะต'องคํานึงถึง

อุณหภูมิ ความช้ืน แสงสวLาง อากาศ และสภาพลม และ

เน่ืองด'วยอุณหภูมิและความช้ืนมีผลตLอการเพาะเล้ียงเห็ด 

หากโรงเรือนเพาะเล้ียงเห็ดมีอุณหภูมิและความช้ืนที่ไมL

เหมาะสมจะทําให'ผลผลิตลดลงหรือไมLได'มาตรฐานได' 

นอกจากน้ีเพื่อการศึกษาถึงความเหมาะสมของอุณหภูมิ

และการให'นํ้าเพื่อรักษาความช้ืนของโรงเรือนเพาะเล้ียงให'

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดตลอดเวลา จึงมีการ

เก็บข'อมูลอุณหภูมิและความช้ืนเพื่อนําไปใช'ศึกษาและ

วิเคราะห4ข'อมูล  และนําสารสนเทศที่ ได' ไปใช' ในจัด
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สภาพแวดล'อมด'านความช้ืนให'เหมาะสมกับโรงเรือน

เพาะเล้ียงเห็ดได'อีกด'วย 

ที่ผLานมามีการนําเทคโนโลยีเก่ียวกับคอมพิวเตอร4มา

ประยุกต4ใช'ในงานเกษตรกรรม เชLน การปลูกพืชไมLใช'ดินใน

แนวตั้ง (Robotic Urban Farm System) ประยุกต4โดยใช' 

Raspberry Pi ในการควบคุม Arduino หลายตัวผLานทาง

บอร4ด I2C เพื่อแยกหน'าที่กันทํางาน เชLน ปThมนํ้าเพื่อ

หมุนเวียนสารอาหารสําหรับพืช , ตัววัดคLา pH , ตัววัดคLา

การนําไฟฟlาของสารละลาย , ตัววัดอุณหภูมิ เปJนต'น [1]  

หรือ ระบบเพาะเล้ียงเห็ดซ่ึงใช' Raspberry Pi  ตLอพLวงกับ 

Arduino ผLานทางซีเรียลพอร4ทและให'อุปกรณ4วัดคLาตLางๆ 

ตLอพLวงกับ Arduino อีกทีหน่ึง ในสLวนของ Raspberry Pi 

จะเช่ือมตLอกับ Arduino ผLานทางโปรแกรมประยุกต4ที่ถูก

เขียนโดยภาษาโปรแกรม Python โดยรับสLงข'อมูลระหวLาง

อุปกรณ4ในรูปของ text ธรรมดา ขั้นตอนเพิ่มเติมมีการเก็บ

ข'อมูลตLาง ๆ และแสดงผลในรูปแบบกราฟด'วย PYRRD 

นอกจากน้ียังดึงข'อมูลสภาพอากาศข'างนอกจาก NOAA [2] 

Raspberry Pi (RPi) เปJนบอร4ดคอมพิวเตอร4ขนาดเล็ก 

ราคาถูก ที่มีขนาดเล็กเทียบเทLากับขนาดของบัตรเครดิต 

อุปกรณ4น้ีสามารถเช่ือมตLอกับจอมอนิเตอร4หรือโทรทัศน4 

คีย4บอร4ด และเมาส4ได' นอกจากน้ี RPi สามารถรองรับการ

ประมวลผลของแอพพลิเคช่ันที่ถูกพัฒนาขึ้นจากภาษา

โปรแกรมที่หลายหลาย เชLน C/C++ , Scratch และ 

Python เปJนต'น [3] โดยโปรแกรมประยุกต4มีหลากหลาย

รูปแบบ เชLน โปรแกรมตรวจจับใบหน'า (Raspberry Pi 

Face Recognition Using OpenCV) [4] , หรือการที่

สถานีตรวจอากาศ ใช' Raspberry Pi เปJนอุปกรณ4

คอมพิวเตอร4ตLอเช่ือมกับ Maplin Weather Station ผLาน

ทาง ยูเอสบีด'วยโปรแกรม pywws ที่เขียนด'วยภาษา 

Python ซอฟท4แวร4จะควบคุมการเก็บข'อมูลอุณหภูมิ 

ปริมาณนํ้าฝน แรงลม ทิศทางลม [5] , โปรแกรมประยุกต4

สําหรับการควบคุมรถสอดแนมระยะไกล (REMOTE 

CONTROL SPY ROVER) [6] เปJนต'น 

องค4กร Raspberry Pi Foundation ต'องการสLงเสริมให'

เด็ ก  ๆ  ทั่ ว โลกสามารถ เข' า ใจถึ ง วิ ธีการทํ า งานของ

คอมพิวเตอร4ผLานทาง RPi และเรียนรู'การพัฒนาโปรแกรม 

บนอุปกรณ4ดังกลLาว [7] 

งานวิจัยเชิงประยุกต4ที่นําเสนอในบทความวิจัยน้ี คือ 

การพัฒนาระบบต'นแบบสําหรับการดนํ้าอัตโนมัติ เพื่อนํา

งานประยุกต4ดังกลLาวไปใช'ในการให'นํ้าเพื่อรักษาความช้ืน

ของโรงเรือนเพาะเล้ียงเห็ด งานวิจัยเชิงประยุกต4น้ีจะทํางาน

โดยการประมวลผลผLานทางอุปกรณ4 RPi   โดยมีหลักการ

ประมวลผล คือ พิจารณาคLาความช้ืนที่วัดได'จากอุปกรณ4ตLอ

พLวงเซ็นเซอร4 โดยคLาดังกลLาวถูกนํามาใช'กับเกณฑ4การ

พิจารณาการเปAดปAดอุปกรณ4รดนํ้าโดยอัตโนมัติ ซ่ึงแยกเปJน

กรณีใช'คLาความช้ืนเปJนเกณฑ4ช้ีวัด ถ'าหากความช้ืนที่วัดได'

น'อยกวLาหรือเทLากับคLาความช้ืนขั้นต่ํา ระบบรดนํ้าก็จะ

ทํางาน สLวนกรณีที่ใช'เวลาเปJนเกณฑ4ช้ีวัด ในกรณีความช้ืนที่

วัดได'จะต'องอยูLในชLวงคLาของเกณฑ4ความช้ืนขั้นต่ําและขั้นสูง 

โดยเมื่อถึงเวลาที่กําหนด ระบบรดนํ้าก็จะทํางาน แตLถ'าคLา

ความช้ืนที่วัดได'มากกวLาเกณฑ4คLาความช้ืนขั้นสูง ระบบรดนํ้า

ก็จะไมLทํางาน 

 

2. Raspberry Pi 
บอร4ดของ RPi รองรับระบบปฏิบัติการลินุกส4 (Linux 

Operating System) ได'หลากหลายแพลตฟอร4ม เชLน 

NOOBS , Raspbian (Debain) , UbuntuMate , PINET 

เ ปJ น ต' น  ใ น ปT จ จุ บั น ท า ง ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ท4 ไ ด' พั ฒ น า

ระบบปฏิบัติการวินโดว4 10 สําหรับใช'ปฏิบัติงานบน RPi ใน

บอร4ดรุLนใหมLลLาสุด คือ Raspberry Pi 2 Model B [8] (ดัง

รูปที่ 1) 

 

รูปที่ 1 Raspberry Pi 2 Model B 

 

จากรูปที่ 1 บอร4ด Raspberry Pi 2 Model B จะมี

ความเร็วของหนLวยประมวลผลกลาง 900  เมกะเฮิร4ท ด'วย

เทคโนโลยีควอร4ตคอร4เออาร4เอ็มคอร4เท็กซ4เอเจ็ด (quad-

core ARM Cortex-A7) และหนLวยความจําหลักขนาด 1 

ก๊ิกกะไบท4 พอร4ทยูเอสบี (USB) 4 พอร4ท พอร4ท

อเนกประสงค4 (GPIO) 40 พิน พอร4ทอีเทอร4เน็ท แจÖคเสียง

และวิดีโอขนาด 3.5 มม. อินเตอร4เฟสกล'อง(CSI) 

อินเตอร4เฟสจอแสดงผล(DSI) ชLองเสียบไมโครเอสดีการ4ด

(microSD card) แกนวิดีโอกราฟAค 3 ดี [9] 

RPi เปJนอุปกรณ4คอมพิวเตอร4ขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติทั้ง

ในเชิงบวก และลบ ดังน้ี 
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คุณสมบัติเชิงบวก คือ 1. มีขนาดเล็กกะทัดรัดเทLากับ

บัตรเครดิตจึงงLายตLอการเคล่ือนย'าย 2. ใช'พลังงานน'อย 

ประหยัดพลังงาน 3. เปJนอุปกรณ4ที่รองรับซอฟแวร4ใน

รูปแบบที่เปJนโอเพLนซอร4ส (open source) 4. มีศักยภาพ

เพียงพอที่จะถูกนํามาประยุกต4ใช'เปJนเคร่ืองแมLขLาย เพื่อ

รองรับการร'องขอบริการจากเคร่ืองลูกขLาย 5. มี GPIO 

(General Purpose Input Output) ที่สามารถเช่ือมตLอกับ

คอนโทรลเลอร4อื่นหรืออุปกรณ4เซ็นเซอร4ตLาง ๆ ได'อยLาง

อิสระ 6. เปJนอุปกรณ4ที่รองรับระบบปฏิบัติการณ4ที่มี

แพลตฟอร4มอยูLในรูปแบบของกราฟAคยูสเซอร4อินเตอรเฟส 

(Graphics User Interface) และคอมมานด4ไลน4 

(command line) ผLานทางเทอร4มินอล (Terminal) 7. 

สามารถรีโมทเข'ามาควบคุมการทํางานของอุปกรณ4ผLานทาง 

SSH (Secure Shall) และสามารถใช'โปรแกรมชLวยเหลือ 

อื่นๆ เชLน Putty ในการเช่ือมตLอ 8. มีราคาถูก 

คุณสมบัติเชิงลบ คือ 1. ความเร็วในการประมวลผล

คLอนข'างต่ํา 2. โดยจุดเร่ิมต'นของอุปกรณ4น้ี คือ ทํางานบน

ระบบปฏิบัติการลินุกส4 ซ่ึงอาจจะทําความยุLงยากกับผู'ที่ไมL

คุ' น เ ค ย  โ ด ย เ ฉพ า ะก า รตั้ ง คL า ห รื อ ก า ร กํ า หนดคL า

(configuration) บางกรณีต'องดําเนินการผLานทางคอม

มานด4ไลน4 (command line) 

  

3. วิธีการนําเสนอ  
ระบบต'นแบบสําหรับการรดนํ้าโดยอัตโนมัติเพื่อใช'ใน 

โรงเรือนเพาะเล้ียงเห็ด จะถูกนําเสนอในรูปแบบของ

ไดอะแกรมการทํางานดังแผนภาพที่ 1 

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการทํางานของระบบต)นแบบรดนํ้า

อัตโนมัติด)วย RPi 

 

 อุปกรณ4หลักที่ถูกนํามาใช'ในการพัฒนาและทดสอบ

ระบบต'นแบบมีดังน้ี ได'แกL  1. อุปกรณ4 Raspberry Pi 2 

Model B 2. อุปกรณ4เซ็นเซอร4 DHT22 3. โมดูลรีเลย4 1 

ชLอง 5 โวลต4 ทํางานแบบ Active Low 4. คอมพิวเตอร4แมL

ขLาย 5. สายไฟจัมเปอร4 การพัฒนาระบบต'นแบบน้ี จะถูก

แบLงเปJน 2 สLวน คือ การพัฒนาโปรแกรมการทํางานบน

เคร่ืองแมLขLาย และ การพัฒนาโปรแกรมที่ทํางานบนอุปกรณ4 

RPi 

 3.1 การพัฒนาโปรแกรมบนเคร่ืองแมLขLาย โดยมี

จุดประสงค4หลัก คือ 

  3.1.1. การกําหนดคLาเกณฑ4ความช้ืนที่จะถูกนําไปใช'เปJน

คLาเธรดโชลด4สําหรับการพิจารณาการปAด/เปAดสปริงเกอร4หัว

จLายนํ้า โดยคLาเกณฑ4จะถูกกําหนดในรูปแบบชLวงคLา [δ0, 
δ1] โดยที่ δ0 คือ คLาความช้ืนขั้นต่ํา , δ1 คือ คLาความช้ืน

ขั้นสูง 

 

แผนภาพที่ 2 : แสดงแผนภาพการกําหนดเกณฑ6ความชื้น 

บนเครื่องแม:ข:าย 

 

 

รูปที่ 2 แสดงค:าเกณฑ6ความชื้น 

 

จากรูปที่ 2 'Edit' คือชLองที่เอาไว'แก'ไขชLวงคLาความ

ยืดหยุLนของอุณหภูมิและความช้ืน 'ID' คือลําดับที่ของชLวงคLา

อุณหภูมิและความช้ืนที่กําหนด 'From Temperature' คือ

เกณฑ4ขั้นต่ําของอุณหภูมิ 'To Temperature' คือเกณฑ4ขั้น
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สูงของอุณหภูมิ 'From Humidity' คือเกณฑ4ขั้นต่ําของ

ความช้ืน 'To Humidity' คือเกณฑ4ขั้นสูงของความช้ืน 

'Active' คือชLองแสดงวLาชLวงคLาความยืดหยุLนไหนที่ถูกใช'งาน

อยูL 'Delete' คือชLองไว'ลบชLวงคLาความยืดหยุLนที่ไมLต'องการ

ออกจากเคร่ืองแมLขLาย 

  3.1.2 การกําหนดชLวงเวลาทํางานของระบบรดนํ้า

อัตโนมัติผLานเว็บเซิฟเวอร4โดยหัวจLายนํ้าจะดําเนินการจLาย

นํ้าในชLวงเวลาที่ tfix และทํางานเปJนระยะเวลา Δt โดยที่ tfix 

คื อ  เ วลา เ ร่ิมต' นที่ จะ ให' ระบบรด นํ้าทํ า งาน Δt คื อ 

ระยะเวลาทํางานของระบบรดนํ้า 

 

แผนภาพที่ 3 : แสดงแผนภาพการกําหนดเกณฑ6ช:วงเวลาของ

การทาํงานระบบรดนํ้าบนเครื่องแม:ข:าย  

 

 

รูปที่ 3 แสดงค:าช:วงเวลาการทาํงานของระบบรดนํ้าอัตโนมัติ 

 

จากรูปที่ 3 'ID' คือลําดับที่แสดงชLวงเวลาที่ได'ตั้งคLาไว' ' 

Start Time' คือ เวลาที่ระบบรดนํ้าทํางานเร่ิมทํางาน  

'Interval Time' คือ ระยะเวลาที่จะให'ระบบรดนํ้าทํางาน 

3.2 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ4 RPi มีดังน้ี  

  3.2.1. การโปรแกรมการเปAดหัวจLายนํ้าตามเกณฑ4

ความช้ืน ดังแผนภาพที่นําเสนอในรูปที่ 4 โดยรายละเอียด

ของการทํางาน คือ โปรแกรมน้ีจะทํางานทุก ๆ tstep นาที 

ตั้งแตLชLวงเวลา t0 - t1 ( ในงานประยุกต4น้ีกําหนดให' tstep 

=10 นาที t0=06.00 น. และ t1=18.00 น. ) โดยนําคLา 

δDHT22 เปรียบเทียบกับคLา δ0 ( ตามเกณฑ4คLา δDHT22 คือ 

คLาความช้ืนที่วัดได'จากเซ็นเซอร4 DHT22 ) ถ'าหาก δ0 ≤ 

δDHT22 แล'ว RPi จะสLงสัญญาณ Low ไปยังรีเลย4เพื่อให'

ระบบรดนํ้าอัตโนมัติ RPi ทํางานเปJนเวลา Δt นาทีแล'ว RPi 

จะสLงสัญญาณ High ไปยังรีเลย4 ระบบรดนํ้าหยุดทํางาน แตL

ถ'า δDHT22  [δ0, δ1] หรือ δDHT22≥δ1 ระบบก็จะไมL

ทํางาน 

 

แผนภาพที่ 4 : แสดงการทํางานของระบบรดนํ้าตามช:วงค:า

ความยืดหยุ:นของความชื้น 

 

หมายเหตุ เซ็นเซอร4 DHT22 สามารถวัดคLาได'ทั้ง

ความช้ืนและอุณหภูมิ การทดลองในขั้นตอนตLอไปเราจะใช'

คLาความช้ืนและอุณหภูมิ โดยคLาอุณหภูมิจะถูกนํามาใช'เพื่อ

ควบคุมสภาพอุณหภูมิของโรงเรือนเพาะเล้ียงเห็ด 

  3.2.2. การโปรแกรมการเปAดปAดหัวจLายนํ้าชLวงเวลา 

ดังแผนภาพที่นําเสนอในแผนภาพที่ 5 การทํางานของระบบ

นํ้าอัตโนมัติตามเวลาที่กําหนดจะทํางานในกรณีที่ δDHT22  

[δ0, δ1] คือ ที่เวลา tstep ซอฟแวร4จะทําการเปรียบเทียบคLา 

δDHT22 กับคLา δ1 ถ'า ณ เวลาน้ัน ถ'าหาก δDHT22 ≥ δ0 
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และ δDHT22 ≤ δ1ระบบรดนํ้าจะทํางานเปJนระยะเวลา Δt 

นาที แตLถ'า δDHT22 < δ1 ระบบรดนํ้าจะไมLทํางาน 

 

 

แผนภาพที่ 5 : แสดงการทํางานของระบบรดนํ้าตามช:วงเวลาที่ตั้ง

ค:าไว) 

 

  3.2.3 การโปรแกรมเพื่อแสดงสารสนเทศข'อมูล

อุณหภูมิและความช้ืนที่ บันทึกไว'บนเคร่ืองแมLขLายเชLน

ต'องการค'นข'อมูลที่เก็บจากเซ็นเซอร4 DHT22 โปรแกรมจะ

แสดงผลผLานบราวเซอร4 โดยโปรแกรมจะรับข'อมูลวันที่

ต'องการค'นหา และหมายเลขของอุปกรณ4 RPi และ

สารสนเทศข'อมูลข'างต'นจะถูกนําเสนอในรูปแบบของกราฟ

ดังรูปที่ 4 โดยที่กราฟเส'นบนจะแสดงคLาข'อมูลของความช้ืน

และกราฟเส'นลLางจะแสดงคLาข'อมูลของอุณหภูมิของตัว

อุปกรณ4 RPi หมายเลขที่ 1  

 นอกจากน้ีระบบยังสามารถแสดงสารสนเทศที่หัวจLาย

สปริงเกอร4 

 

 

รูปที่ 4 : แสดงข)อมูลอณุหภูมิตามวันที่เลือกให)มาแสดง 

 

 จากข'อ  3.1 และ 3.2 โปรแกรมประยุกต4น้ีจะทํางาน

โดยใช' crontab มาเปJนตัวชLวยในการให'โปรแกรมทํางาน 

นอกจากน้ีระบบยังสามารถแสดงสารสนเทศที่หัวจLาย

สปริงเกอร4ตามงานที่ปลLอยในแตLละเดือนเพื่อสามารถ

นําไปใช' ไปในการจัดการปริมาณนํ้าที่จะให'แกL เ ห็ดได' 

นอกจากน้ียังสามารถสรุปความช้ืนต่ําสุด สูงสุด และโดย

เฉล่ียในแตLละเดือนได'อีกด'วย 

 

4. การทดลอง 
เราได'ทําการทดลองระบบต'นแบบโดยจําลองโรงเรือน

เห็ดเมื่อนํา RPiไปติดตั้งยังทํางาน ได'ดังน้ี 

4.1 สภาพ RPi กLอนนําไปติดตั้งโรงเรือนจําลอง 

 

รูปที่ 5 : แสดงภาพเมือติดต้ังอุปกรณ6ก:อนนําไปติดต้ัง 

 

4.2 นําอุปกรณ4ติดตั้งจําลองการทํางานในโรงเรือน 

พร'อมทั้งจLายไฟให'กับ RPi  จากรูปที่ 6 ระบบกําลังทํางาน 
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รูปที่ 6 : แสดงภาพเมื่อ RPi เริ่มทํางาน 

 

4.3 เมื่อถึงเวลาทุก 10 นาที  เมื่อเซ็นเซอร4จะทํางาน

และสLงข'อมูลกลับไปยังเซิฟเวอร4 ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

 

รูปที่ 7 แสดงข)อมูลที่เก็บในฐานข)อมูลเมื่อเซ็นเซอร6วัดค:าได)(1) 

 

4.4 ได'ทดลองตั้งคLาความช้ืนขั้นต่ําที่ 60 เมื่อครบรอบ

การทํางาน เมื่อเซ็นเซอร4วัดคLาแล'ว RPi สLงข'อมูลไปยังเซิฟ

เวอร4 ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 

รูปที่ 8 แสดงข)อมูลที่เก็บในฐานข)อมูลเมื่อเซ็นเซอร6วัดค:าได)(2) 

 

คLาความช้ืนที่ได'ต่ํากวLาคLาความช้ืนขั้นค่ํา จึงสLงสัญญาณ

เพื่อให'ระบบรดนํ้าทํางาน ดังรูปที่ 9  

 

รูปที่ 9 แสดงระบบรดนํ้าทํางานเมื่อตรงตามเง่ือนไขที่กําหนด 

 

5. ปBญหาและข5อเสนอแนะ  
ในงานวิจัยน้ีใช'เพียงแคLความช้ืนในการพิจารณาการ

ทํางานของระบบรดนํ้าอัตโนมัติ แตLมีหลายปTจจัยในการเพิ่ม

ผลผลิต และเซ็นเซอร4 DHT22 สามารถวัดคLาอุณหภูมิได'อีก

ด'วย ซ่ึงในงานวิจัยถัดเราจะนําคLาอุณหภูมิมาใช'รLวมกับคLา

ความช้ืนตLอไป 
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บทความน้ีสําเร็จลงได'ด'วยความอนุเคราะห4ของผู'ที่

เก่ียวข'องหลายๆ ทLานที่ได'ให'ความรู'และชLวยเหลือในด'าน

ตLาง ๆ  

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อัณณ4นุพันธ4 รอดทุกข4 ที่ได'เปJนที่

ปรึกษา แนะนํา และชLวยขัดเกลาบทความของผู'เขียน 

ขอพระคุณอาจารย4 ทุ กทL านภาค วิชา วิทยาการ

คอมพิวเตอร4 คณะวิทยาศาสตร4 มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่

ได'ให'ความรู'ตลอดมา 
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ในปจจุบัน โรงแรมท่ีกําลังเกิดข้ึนใ มน้ันมีอยู ลายแ ง

ด ยกัน ระบบเครือขายไร ายก็เปน ิ่งท่ีโรงแรมทุกแ ง
นาจะมี ดังน้ันการออกแบบและติดตั้งระบบเครือขายไร าย
ภายในโรงแรมจึงเปน ิ่ง น่ึงท่ีค ร ึก าและเรียนร ู

การติดตั้งระบบเครือขายไร ายค รมีการออกแบบและ
การ างแผนท่ีดี ตั้งแตข้ันตอนแรกของการทํางานเพ่ือลด
ปญ าท่ีอาจเกิดข้ึนในระ างการทํางานของระบบ และ
ามารถทําใ ระบบทํางานไดอยางเต็มประ ิทธิภาพ โดย

ข้ันตอนแรกน้ัน จะเริ่มจากการเก็บค ามตองการของ
ผูใชงานมา ิเคราะ  จากน้ันทําการออกแบบระบบใ ตรง
ตามค ามตองการ โดยการออกแบบจะตองเลือกอุปกรณใ
เ มาะ มกับ ภาพแ ดลอม ท้ังน้ีการเลือก อง Server ก็
เปน ิ่ง ําคัญ การคําน ณระยะ าย ัญญาณ การออกไป
ติดตั้ งและการกํา นดคาตาง ๆ ใ กับอุปกรณเพ่ือใ
ามารถเช่ือมตอกับระบบเน็ตเ ิรคโดยร มท้ัง มดได ท้ังน้ี

การทํางานตาง ๆ จําเปนตอง ึก า าค ามรูท่ีเก่ีย ของกับ
ระบบน้ัน ๆ มากอนเพ่ือช ยใ การทํางานมีค ามร ดเร็
และมีประ ิทธิภาพ 

การออกแบบและติดตั้งระบบเครือขายไร ายภายใน
โรงแรมน้ี ามารถใชเปนแน ทางในการออกแบบและติดตั้ง
ในโรงแรมแ งถัดไป เพ่ือช ยใ ระบบเครือขายไร าย
ามารถใ บริการไดอยางดี ามารถทํางานไดอยางร ดเร็  

และไดระบบงานท่ีมีคุณภาพตอบ นองค ามตองการของ
ผูใชงานได 

 
: แ คเซ พ ยต, ระบบเครื ขาย 

 
Abstract 

Currently, hotels are now that there are 
several. Wireless networking is what every hotel 
should have. Therefore, the design and 
installation of a wireless network in the hotel, it is 
one thing to study and learn. 

Installing a wireless network should be 
designed and well planned. Since the first stage 
of the treatment works to reduce problems that 
may occur during the operation of the system. 
And to make the system work more efficiently. 
The first step it starts from the storage needs of 
users were analyzed. Then design a system to 
meet their needs. By design, the device must be 
selected to suit the environment. The Select a 
Server, it is important. To calculate the signal line 
The installation and configuration of the device to 
be connected to the network as a whole. The 
various tasks required knowledge related to that 
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system prior to the operation is quick and 
efficient. 

The design and installation of a wireless 
network within the hotel. Can be used as 
guidelines for the design and installation in the 
hotel the next. The system enables the wireless 
network can serve well. Can run fast and quality 
systems meet the requirements of users. 
 
Keywords: Access point, Network system 
 
1.  

ในปจจุบันน้ีระบบ ินเท รเน็ตถูกพัฒนาข้ึนใ ผูบริโภค
ามารถใชบริการ ินเท รเน็ตได ิ ระมากข้ึนในรูปแบบข ง 

Wi-Fi และใน งคกรตาง  ก็มี การ นํ ามาใช กัน ยาง
แพร ลาย 

โรงแรมท่ีนํามาน้ีก็เปน น่ึงในโรงแรมท่ีกําลังเกิดใ ม
และต งการระบบ Network เพ่ื ใชในโรงแรมท้ังฝง Guest 
เพ่ื ใ บริการลูกคาและฝง BOH เพ่ื เปนระบบจัดการ
ภายใน ทางผูจัดทําจึงไดจัดทําโครงงานน้ีข้ึนมาเพ่ื ึก า
การ กแบบระบบ Network ท่ีใชในโรงแรมและ กแบบ
การ าง Access point โดยก นจะทําการ กแบบน้ัน
จะต ง ึก าข มูลในเรื่ งข งการ กแบบใ เ มาะ มกับ
ลัก ณ ะโครง รางและ ภาพแ ดล ม ึก าข มู ล
ผลิตภัณฑ เรียนรูการ กแบบเพ่ื ใ ัญญาณคร บคลุมใน
พ้ืนท่ีท่ีลูกคาต งการใชงาน 

 

2.  
ระบบเครื ขาย เปนพ้ืนฐานข งการ กแบบระบบซึ่ง

ระบบเครื ขายน้ันก็จะเปนการนําค มพิ เต รตั้งแต 2 
เครื่ งข้ึนไปมาเช่ื มต กันเพ่ื ทําการแชรข มูล และ
ทรัพยากรร มกัน ระบบเครื ขาย ามารถแบง กเปน  
ประเภท ด ยกันคื  LAN (Local Area Network), MAN 
(Metropolitan Area Network) และ WAN (Wide Area 

Network) โดยจะเปนระบบเครื ขายตั้งแตเครื ขายเล็ก  
ไปจนถึงระบบท่ีใ ญข้ึนเรื่ ย  [1] 

Wireless [2] คื  ระบบการ ื่ ารข มูลท่ีมีค าม
คล งตั มาก ซึ่ง าจจะนํามาใชทดแทน รื เพ่ิมต กับระบบ
เครื ขายแลนใช ายแบบดั้งเดิม โดยใชการ งคลื่นค ามถ่ี
ิทยุในยาน ิทยุ RF และ คลื่น ินฟราเรด ในการรับและ ง

ข มูลระ างค มพิ เต รแตละเครื่ ง ผาน ากา  ทะลุ
กําแพง เพดาน รื ิ่งก ราง ื่น  โดยปรา จากค าม
ต งการข งการเดิน าย น กจากน้ันระบบเครื ขายไร าย
ก็ยังมีคุณ มบัติคร บคลุมทุก ยางเ มื นกับระบบ LAN 
แบบใช าย ท่ี ําคัญก็คื  การท่ีมันไมต งใช ายทําใ การ
เคลื่ นยายการใชงานทําไดโดย ะด ก ไมเ มื นระบบ LAN 
แบบใช าย ท่ีต งใชเ ลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยน
ตําแ นงการใชงานเครื่ งค มพิ เต ร  
 เน่ื งจาก Wireless เปนระบบเครื ขายแบบไร าย จึง
จํา เปน ท่ี ุปกรณ ทุกตั ท่ีตางยี่ กัน น้ันจะ ามารถ
ตดิต ื่ ารกันไดโดยไมประ บปญ าจึงต งมี งคกรท่ีทํา
การทด บผลิตภัณฑ Wireless LAN ด ยเทคโนโลยี
ภายใตมาตรฐาน IEEE 802.11 [ ] และกํา นดมาตรฐาน
ย ยข้ึน คื  a, b, g และ n ตามลําดับ โดยแตละมาตรฐานมี
ค ามเร็ และคลื่นค ามถ่ี ัญญาณท่ีแตกตางกัน และยังมี
บางผลิตภัณฑใชเทคโนโลยีเฉพาะตั เขามาเ ริมช ยทําใ
ค ามเร็ เพ่ิมข้ึนจาก 54 Mbps เปน 108 Mbps แตต ง
เป น ุ ป ก รณ ท่ี ผ ลิ ต จ ากบ ริ ั ท เดี ย กั น เท า น้ั น  ซึ่ ง
ค าม ามารถน้ีเกิดจากชิพ (Chip) กระจาย ัญญาณ ข งตั
ุปกรณเพ่ิมประ ิทธิภาพการรับ ง ัญญาณเปน 2 เทาได 

แตปญ าข งการกระจาย ัญญาณน้ีจะมีผลทําใ ุปกรณไร
ายในมาตรฐาน 802.11b มีประ ิทธิภาพลดลงด ยเชนกัน 

 Access point เปน ุปกรณท่ีทํา นาท่ีกระจาย ัญญาณ
ซึ่ งในแตละครั้ ง ท่ี ใชมักจะใช ลายตั ดั ง น้ันจึ งต งมี 
Wireless controller เพ่ื ค บคุมและเปนตั กร งในการ
เช่ื มตั ัญญาณ เพ่ื เช่ื มต ินเท รเน็ตใน งคกร รื  
ถานท่ี  น่ึงแบบมีตั ตน ีกท้ังการใชงาน wireless 

controller น้ันจะช ยคัดกร งและเปนกุญแจ ําคัญในการ
ใชงานท่ีราบรื่นบนระบบ ัญญาณ ินเต รเน็ต [4] 
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 น กเ นื จากตั ุปกรณกระจาย ัญญาณแล ยังมี าย
ื่ ารท่ีจะต งใชใ เ มาะ มกับระยะทางเชนเ นใยแก

นําแ งท่ีจะมีการถูกรบก นน ยมากทําใ ามารถ งข มูล
ไดในระยะไกล ซึ่งเ นใยแก นําแ งมี ยู 2 ชนิดไดแก 
Single-Mode Fiber และ Multimode Fiber [5]  
 

3.  
 ในการ กแบบ Access point เราจะต งรู าตึกท่ีเรา
จะทําการติดตั้งน้ันมีลัก ณะโครง ราง ยางไร โดย นมาก
แล จะต งไดแบบโครง รางข งตึกก น เพ่ื จะระบุได า
ะไร ยู นไ นข ง าคาร และเพ่ื ใ เขาใจกัน ยาง

ตรงกันในข้ันต นการ กแบบมีดังต ไปน้ี 
1.  เมื่ ไดรับแบบโครง รางข งโรงแรมแล ก็ต งทํา

ค ามเขาใจกับแบบโรงแรมเชนช้ันท่ี 1 เปนช้ัน ํา รับทํา
ะไรมี งประเภทใด ยูบาง และทางเขาทาง ก ยูท่ีไ น 

เพ่ื าพ้ืน ท่ี ท่ีมีแขก รื ผูคน ยู กัน เปนจําน นมาก 
เน่ื งจาก ัญญาณจะไดคร บคลุมในทุกพ้ืนท่ี  
จากภาพท่ี 1 ช้ันล ยจะมีเพดานท่ี ูงโลง ซึ่งจะเ ็นได า
พ้ืนท่ีในช้ันน้ีจะถูกแบง กเปน งเล็ก  และตามแบบท่ีได
ึ ก า น้ั น น น้ี จ ะ เป น น  Shopping mall แ ล ะ

ราน า าร ตาง  บริเ ณน้ีจึงเปนบริเ ณท่ีต งการใช
ัญญาณ Wi-Fi เพ่ื ใ   User ใชงานได ยางเพียงพ   

 

 
 

ภาพที ่1  ภาพแสดงโครงสรางของอาคารช้ันที่ 1 
 

 น กน้ียังมี นท่ีเปน งพัก ีกจําน น 161 งซึ่ง
ขนาดข ง งพักข งช้ันท่ี  น้ันจะมีขนาดท่ีใ ญก าช้ัน ื่น 
 มีขนาด .   .  เมตร ทางดานซายมื จะเปนแปลน

ข ง งพัก ทางดานข ามื จะเปนแปลนข งลานจ ดรถ 

 
 

ภาพที ่2  ภาพแสดงโครงสรางของอาคารช้ันที่ 3 
 

 ในภาพท่ี  เปนแบบแปลนข งช้ันท่ี 5 ซึ่งเปนช้ันท่ีมี
งทํางานข งพนักงานในโรงแรมและในช้ันน้ีจะมี ง 

Server ไ ํา รับเปนท่ีตั้งข งระบบตาง  ด ย เชน PABX, 
Network เปนตน 
 

 
 

ภาพที ่3  ภาพแสดงโครงสรางของอาคารช้ันที่ 5 
 

 ในการ ึก าโครง รางลัก ณะข ง งพัก และพ้ืนท่ี
โดยร บแล ข้ันต นต ไปก็จะเปนการ กแบบการ าง
ตําแ นงข ง Access point ใ กับ าคารดังกลา โดยกาง
าง Access point มีตั ยางการ างดังต ไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 4  ภาพแสดงการวางตําแหนงของ Access point ช้ันที่ 1 
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ในการ าง Access point ในช้ันท่ี 1 น้ีจะใช Access 
point ชนิดท่ีมีค ามแรงข ง ัญญาณท่ีไกลและ ามารถ
ร งรับ User ไดเปนจําน นมาก โดยจะติดตั้ง 1 ตั บริเ ณ
นาราน า าร 

 

 
 

ภาพที ่5  ภาพแสดงการวางตําแหนงของ Access point ช้ันที่ 3 
 

 ในภาพท่ี 5 คื ช้ันท่ี  เปน งพักท่ีมีขนาดใ ญ มีพ้ืนท่ี
ใช ยมาก ากติด Access point 1 ตั ต  2 งจะทําใ
ัญญาณไปไมถึง User ใชงานไมไดเต็มท่ีดังน้ันในช้ันน้ีจึง

จําเปนต งติด Access point 1 ตั ต  1 ง 
  

 
 

ภาพที่ 6  ภาพแสดงการวางตําแหนง Access point ช้ันที่ 4-9 
 

ตั ยางการคําน ณ Switch 
 มีจํ าน น Access point 48 ตั ใชไฟตั ละ 6 ั ต ต
จะต งใช Switch 24 Port PoE แบบกําลัง ัตตเต็มคื   
ัตตเน่ื งจาก /   .  ัตต น่ัน มายค าม า 

จําน น 1 port ข ง Switch น้ันมีกําลัง ัตต 15.41 ัตต 
รุป า Switch 24 Port PoE จําน น 2 ตั ามารถร งรับ

การทํางานข ง Access point ท้ัง 48 ตั ได 

 ซึ่งจําน น ุปกรณท่ีกลา มาน้ีเราได รุป กมาเปน 
Checklist แล าช้ันใดใช Access point ก่ีตั ใช CCTV ก่ี
ตั และใช Outlet LAN ก่ีจุดซึ่ง ิธีการน้ีจะเก่ีย เน่ื งไปยัง
การ รุปราคา ดังน้ันในข้ันต นน้ีจึงต งร บคร บในการทํา
จําน นใ แนน นตั ยาง Checklist ซึ่งใน นข งระบบท่ี
ไ ํา รับร งรับแขกจะเ ็นได ามีจําน น Access point 
ท้ัง มด  เซตแบงเปน Access point ภายใน งจําน น 
95 เซตและ Access point ในพ้ืนท่ี นร มจําน น 2 เซต 
ซึ่ง Access point ท้ัง มดจะถูกค บคุมโดย Junction 2 
Junction ดังน้ี 
Junction ท่ี 1 จะตั้ง ยูในช้ันท่ี  ข ง าคารเพ่ื ใ ร งรับ
ุปกรณ Access point, CCTV, และ Outlet LAN ข งช้ัน

ท่ี  6 – 9  Switch ท่ี ใช ํ า รั บ ร งรั บ  Access point 
จําน น 48 เซตจะเปน Switch 24 Port PoE กําลัง ัตต 

 ั ตต  2 ตั  และ Switch ท่ี ใช ํา รับร งรับ  LAN 
จําน น 184 จุด จะเปน Switch 24 Port 8 ตั  

Junction ท่ี 2 (Server Room) จะตั้งท่ี ช้ันใน 5 ง 
Server Room ร งรับ ุปกรณในช้ันท่ี 1 – 5 Switch ใช
ํา รับร งรับ Access point จําน น 49 เซตจะใช Switch 

24 Port PoE กําลั ง ัตต  ั ต ต  2 ตั  และ Switch 
8Port PoE ีก 1 ตั  และ Switch ท่ีใช ํา รับร งรับ LAN 
จําน น  จุด จะเปน Switch 24 Port 6 ตั  
 ใน นท่ีเปน ฟฟต ข งโรงแรมจะใชเฉพาะ Outlet 
LAN จําน น 48 จุด ใช Switch 24 Port จําน น 2 ตั  
 

 
 

ภาพที ่7  Schematic Diagram 
 

Diagram แ ดงลัก ณะข งระบบ Network ในโปรเจค 
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โดย internet ท่ีเขามาจะมีด ยกัน 2 เ น 1 เ นเปน
เ นท่ีใชงาน ลัก และ ีก 1 เ นมีไ เพ่ื เปนเ น backup 
ในกรณีท่ีเ น ลักมีปญ า Network จะแบง ก 2 น
ดังน้ี 
 -  Guest Network ินเท รเน็ตใน นน้ีจะใ บริการ 
เฉพาะลูกคาข งโรงแรมเทาน้ันโดยจะมีรายละเ ียดดังน้ี 
 Internet up link มาจาก ISP 2 เ นประก บไปด ย
เ น ลัก 1 เ นและ ีก 1 เ นเปนเ น ําร งมาเขาท่ี 
Router 
 Internet Billing Gateway ํ า รั บ คิ ด ค า บ ริ ก า ร
ินเท รเน็ตลูกคาท่ีเขามาพักในโรงแรมโดยจะแยกตาม
งพักตาง  ในการคําน ณคา internet  

 Core Switch ใช  HP 2920-24G Switch 1 set แล  
up link ไปยัง Junction1 ซึ่งตั้ง ยูในช้ันท่ี   น้ี
จะร งรับ ุปกรณตั้งแตช้ันท่ี 6 – 9 โดยใช าย Fiber optic 
12 core multimode แล แยก กเปน 2 core 4 เ นเพ่ื
เช่ื มต กับ Switch 4 ตั และ ีก 4 core เพ่ื ําร งใน
กรณีท่ี Fiber เกิดค ามเ ีย าย  
 Core Switch จะ up link ไปท่ี Switch 10 ตั ในช้ันท่ี 
5 โดยใช าย UTP CAT6 ร งรับ ุปกรณตั้งแตช้ันท่ี 1 – 5  
 -  BOH Network (Back of House) จะใชใน นข ง
การจัดการโรงแรมโดยจะมีรายละเ ียดดังน้ี 
 Internet up link มาจาก ISP 2 เ นประก บไปด ย
เ น ลัก 1 เ นและ ีก 1 เ นเปนเ น ําร งมาเขาท่ี 
Router 
 Core Switch จาก BOH จะ uplink มาท่ี  Switch 2 
ตั เพ่ื ร งรับการกระจาย Port ไปยัง ายแลนท่ีใชใน 
Office 

การทํา ง Server room ในการ กแบบและ าง ตู 
Rack แตละตั น้ันต งคํานึงถึงการใชพ้ืนท่ีในการใช ยใ
เพียงพ เชนต ง ําร งพ้ืนท่ี ํา รับการเปดประตูตู การ
ําร งพ้ืนท่ี ํา รับการทํางานเปนตน 

 

 
 

ภาพที ่8  หอง Server (Top view) 
 

จากภาพ ท่ี  8 เปนการทํา ง Server room โดยการ
กแบบจะใ มีตู Rack ท้ัง มด 4 ตูคื  

 ตูขนาด  จําน น 2 ตู เปนตู Rack PABX เพ่ื เปนตู
ํ า รับ เก็บ ุปกรณ ตาง  ข งระบบ PABX (ระบบ

โทร ัพท) ซึ่งจะมีขนาด 60x60  
 ตูขนาด 42U จําน น 2 ตู จะใช ํา รับเก็บ ุปกรณข ง
ระบบ Network ซึ่งจะมี 2 ขนาดคื  110x60 เปน Rack 
Server และ 80x60 เปน Rack Network 
 

4.  
ในการติดตั้ง าย UTP น้ันจะติดตั้งในจุดท่ีมีพนักงาน ยู

โดย นมากจะติดใน Office ท่ีเปน งทํางานข งพนักงาน
และใน นต นรับ การใช ายจะใช าย UTP ในการเดิน
โดยในแตละจุดจะมีรายละเ ียดดังน้ี 
 1. าย UTP ท่ีใชเดินจะ ามารถง รื ม นขดไดไม
น ยก า 5cm เน่ื งจากถามากไปก าน้ีจะทําใ เกิดการ 
Loss มาก 
 2.  ายท่ีเดินเดินเปนเ นเดยี จากตนทาง ถึง ปลายทาง 
ไมมีจุดต  
 .  าย UTP ท่ีใชจะต งติด label เพ่ื บ กตําแ นง
รื ช่ื ุปกรณท่ีใช 

 4. ทด บ ัญญาณข ง ายแตละเ น าใชได รื ไม 
ากเ นไ นใชไมไดก็จะต งทําการเปลี่ยนใ ม 
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ภาพที ่9  ภาพแสดงการติด Label ที่หนากาก AMP 
 

 ในการทด บ ัญญาณ Wi-Fi จําเปนต งใช ุปกรณ
ารดแ ร ซ ฟแ ร และแ พพลิเคช่ัน โดยดูคาค ามแรง

ข ง ัญญาณคิดเปน dBm (เดซิเบล) ซึ่งเปนคาติดลบ คาติด
ลบยิ่งน ยเทาใดแ ดง า ัญญาณท่ีทด บไดมีค ามแรง
ก าเชน -50 dBm ย มดีก า - m 

การทด บ ัญญาณ Wi-Fi จะทําท่ี งตั ยางก น
เพ่ื ใ แนใจ าการ กแบบการ างตําแ นง Access point 
แบบน้ีแล ัญญาณ Wi-Fi ามารถกระจายไปไดท้ัง  ง 
ซึ่งการไปทด บ ัญญาณจะต งเตรียม Switch, Access 
point และ ุปกรณรับ ัญญาณ (โทร ัพทมื ถื , เครื่ ง
ค มพิ เต รโนตบุค)  
การทด บ ัญญาณน้ันจะทด บจุดตาง  ภายใน งท่ี 
User ใชบ ยท่ี ุดคื   

1.  เตียงน น ( ั เตียง) 
2.  บริเ ณ นาโทรทั น 
.  งนํ้า 

ภาพท่ี 10 แ ดงตําแ นงการ าง Access point และ
จุดท่ีทําการทด บ ัญญาณข ง งท่ี 1 ในการทด บ
ัญญาณใน งน้ีจะติดตั้ง Access point ไ คนละ งกัน

กับจุดท่ีจะทด บ ัญญาณเน่ื งจากจะไดทราบ า ัญญาณ
น้ัน ามารถผานกําแพงมาถึง งพัก รื ไม 

 
 

 
 

ภาพที ่10 แสดงตําแหนงการทดสอบสัญญาณ wi-fi 
  หองที่ 1 

 
 

ภาพที ่11 ความแรงของสัญญาณ wi-fi หองที่ 1 จุดที ่1 
 

 ภาพท่ี 11 เปนภาพประก บการทด บในจุดท่ี 1 
บริเ ณเตียงน น ัญญาณท่ีไดคื  -49 dBm 
 ภาพท่ี 12 แ ดงตําแ นงการ าง Access point 
และจุดท่ี ทําการทด บ ัญญาณข ง งท่ี 2 ในการ
ทด บ ัญญาณใน งน้ีจะติดตั้ง Access point ไ ง
เดีย กันกับจุดท่ีจะทด บ ัญญาณ 

 

 
 

ภาพที ่12  แสดงตําแหนงการทดสอบสัญญาณ wi-fi  
    หองที่ 2 
 

 
 

ภาพที ่13 ความแรงของสัญญาณ wi-fi  หองที่ 2 จุดที่ 1 
 

 ภาพท่ี  เปนภาพประก บการทด บในจุดท่ี 1 
บริเ ณเตียงน น ัญญาณท่ีไดคื  -   
 จาการทด บ ญัญาณเบ้ื งตน รุปไดดังต ไปน้ี 
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เตยีงนอน หนา้ TV หอ้งนํ�า
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หอ้งที� 2

ตารางแ ดงข มูล 
 เตียงน น นา TV  งนํ้า 

งท่ี 1 -49 -40 -59 

งท่ี 2 -  -25 -50 

 
5.  
 ในการทําโครงงานน้ีไดบรรลุ ัตถุประ งคท่ีตั้งไ แล
เน่ื งจากไดผลงานท่ี มบูรณ และเปนท่ีนาพ่ึงพ ใจโดย
แน ทางในการดําเนินงาน ามารถ รุปไดดังน้ี 

  การ กแบบระบบ 
 ใน นข งการทํางาน ึก าและ กแบบระบบการ
ทํางานน้ัน ไดมีการพัฒนาทัก ะค ามรูค ามเขาใจในเรื่ ง
ข งการทํางานใน นตาง  ไม าจะเปน นข งการ

กแบบระบบ นข งการเลื ก ุปกรณใ เ มาะ มกับ
ลัก ณะงาน ซึ่งการ กแบบและการเลื ก ุปกรณน้ันก็ต ง

ยู ในค ามต งการข งผู ใชงานด ย และต ง ยู ใน
งบประมาณท่ีผูใชกํา นดใ  ดังน้ันการเลื ก ุปกรณใ ได
ราคาถูก มีคุณ มบัติท่ีดีจะช ยใ ต บ น งค ามต งการ
ข งผูใช และเพ่ิมประ ิทธิภาพการทํางานใ กับระบบงาน
ด ย โดย ิธีการทํางานจะแบงเปนข้ันต น ยางชัดเจนเริ่ม
จากการนําค ามต งการข งผูใชงานมา ิเคราะ เพ่ื ใ ได
โครง ราง แน ทางในการ กแบบ เมื่ ไดข มูลท่ีใชในการ

กแบบแล ข้ันต นต ไปเปนการ ิเคราะ ตําแ นงและ
การ กแบบระบบการ าง ุปกรณ ภายใน าคาร ถานท่ี
น้ั น   โด ย ได รั บ คํ า แ น ะ นํ าจ าก บุ ค ค ล ท่ี มี ค าม รู
ค าม ามารถในการทําการ กแบบซึ่งข้ันต นน้ีจะทํา

กมาในลัก ณะข งภาพแผนผังแ ดงจุดตาง  ข งการ
าง ุปกรณ และนับจําน น ุปกรณท่ีใช ข้ันต นต ไปจะ

เปนการจัดทําใบเ น ราคาใ กับผูใชงาน 
การทํางานท่ีไดกลา มาขางตนไดมีการทํางาน ยาง

เปนระบบ ข้ันต นไม าจะเปนการ กแบบ ข้ันต นการ
เลื ก ุปกรณ ร มถึงแกไขข้ันต นในการทํางานแตละ
ข้ันต นเพ่ื ใ งานมีประ ิทธิภาพมากข้ึน ไดงาน กมาเปน
รูปธรรมได ยางร ดเร็  มีค ามถูกต งร มไปถึง รางค าม
พึงพ ใจในการทํางานกับผู ื่น  

  การติดตั้งระบบ 
ใน นข งการติดตั้งระบบการทํางานน้ัน ไดมีการ

พัฒนาค ามรูค าม ามารถและไดค ามรูใ ม  ท่ีเกิดจาก
การฝกฝน และการงานติดตั้งระบบซึ่งเขาใจลัก ณะการใช
ุปกรณ มาก ข้ึน เชนการจะใช Access point จะต ง

เช่ื มต กับ Controller และ Switch รื จะเปนแบบ 
Standalone ท่ีไมต งพ่ึง Controller ทําใ มีค ามคิดการ
ทํางาน ยางเปนระบบโดย ามารถ แบงการทํางาน
ตามลําดับค าม ําคัญได 
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บทคัดย่อ!
การออกแบบและติดต้ังนี้จัดข้ึนโดยมี ัตถุประ งค์เพ่ือ

เข้าใจและ ึก า ิธีการออกแบบท่ีเกี่ย กับระบบเครือข่าย
และระบบคอมพิ เตอร์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ต้องเก็บข้อมูล
ค ามต้องการของผู้ใช้งานเพ่ือนํามา ิเคราะ ์ า าเ ตุและ
ปั ญ าขอ งผู้ ใช้ ง าน ท่ี เกิ ด ข้ึ น ! และนํ า ข้ อ มู ล ท่ี ผ่ าน!
การ ิเคราะ ์เ ล่านั้นมาทําการออกแบบระบบเครือข่าย
และระบบคอมพิ เตอร์ต่าง!ๆ! ไม่ ่าจะเป็นการติดต้ังระบบ
คอมพิ เตอร์และระบบเครือข่ายต่าง!ๆ! เช่น!ไฟ อลล์! ิตซ์!
แอคเซ พอยต์ไร้ าย !และ ! เซิฟเ อร์! เป็นต้น !และการ
ออกไปทํางานนอก ถานท่ีเพ่ือติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
และระบบคอมพิ เตอร์ต่าง! !ๆ! ใ ้กับผู้ใช้งานจนถึงขั้นตอน
กระบ นการ ุดท้ายในการทํางาน! เม่ือติดต้ังเ ร็จแล้ คอย
ดูแลการใช้งานของระบบและผู้ใช้งานเพ่ือดูปัญ าและ
าเ ตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาได้อีก!

คํา ําคัญ! ;!การ กแบบระบบเครื ขาย!

5<$+0( =+!
" #$%&’ (! ) * +&! , &&- ! . #&. * #&/ !0$#! () &! . 1#. $2&! ($!

2(1/ 34! 5 - / &#2(* - / 4! * - / ! 6&* #- ! ) $7 ! ($! / &289- ! * !
- &(7 $#: ! * - / ! ’$; . 1(&#!232(&; <!=8- ’&! () &!08#2(!2(&. !
($! : &&. !>&? 18#&; &- (! 0$#; ! 12&#!0$#! () &!7 $#: ! ($! , &!

- &&/ 2! * - * 63@&/ ! * - / ! . #$, 6&; 2! $0! 12&#2<! A) &!
* - * 63282! $0! 8- 0$#; * (8$- ! () #$19) ! , #8- 9! () * (! () &!
/ &289- ! $0! - &(7 $#: ! * - / ! ’$; . 1(&#! 232(&; 4! 7 ) &() &#!
8(! 82! ($! / &289- ! * - / ! 8- 2(* 66! - &(7 $#: ! * - / ! ’$; . 1(&#!
232(&; ! * 2! B8#&7 * 664! =7 8(’ ) 4! C 8#&6&22! D’ ’&22! " $8- (!
=&#+&#! * - / ! ($! 7 $#: ! 8- ! $#9* - 8@* (8$- ! 8- ! $#/ &#!
($! ’$; . 6&(&! () &! 8- 2(* 66* (8$- ! $0! - &(7 $#: ! * - / !
’$; . 1(&#!&? 18. ; &- (E2! ($!8- 2(* 66! ($!12&#4!D- / ! (* : &!
’ * #&! 12&#! 128- 9! - &(7 $#: ! * - / ! ’$; . 1(8- 9<! F(! ’ * - !
) &6. ! ($!7 $#: !* 2!? 18’ : !* - / !&008’8&- (! * 2!3$1!7 82) <!

>#3/ - 0) ! ;!567*80!06+9 : ;. !7<7+6, !

?@บทนํา
ในปจจุบัน ินเท รเน็ตท่ีใชใน งคกรนั้นเปน ิ่ง นึ่ง

ท่ีจําเปน ยางย่ิง ํา รับ งคกร! เนื่ งจากการทํางานใน น
ใ ญข ง งคกรจําเปนต งติดต ื่ ารกันผานระบบ
เครื่ ขาย!และเม่ื งคกรมีผูใชงานมากข้ึนจึงต งคํานึงถึง
เร่ื งการใชงานระบบเครื ขายใ มีประ ิทธิภาพ ูง ุด!คื !
ค ามปล ดภัยข งระบบเครื ขาย!การเขาถึงการใชงาน
ข มูลตาง !และ!ประ ิทธิภาพข งระบบเครื ขาย ูง ุดใน
การใชงาน! โดยการ รางระบบเครื ขายใ มีประ ิทธิภาพนี้!
จําเปนจะต งมี ุปกรณ ลาย ุปกรณในการติดต้ังระบบ!
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เพ่ื ทําใ การทํางานข งระบบเครื ขายนั้นเ มาะ มกับการ
ใชงานข งผูใชงานภายใน งคกรนั้นมีประ ิทธิภาพ ูง ุด! !

จึงจัดทําข้ึนเพ่ื การใชงานระบบเคร่ื ขายภายใน
งคกรใ เร็ ย่ิงข้ึน!และ ามารถเขาถึงการใชงานตาง ได
ะด กย่ิงข้ึนโดยเลื กใช ุปกรณใ เ มาะ มกับการใชงาน!

เพ่ื พัฒนาการใชงานใ ามารถใชงานไดยา นานและมี
ประ ิทธิภาพ ูง ุด!

A@ทฤ ฏีเก่ียวข้อง
%-&! ! ไฟล ล! ุปกรณในระบบเครื ขาย! เปนตั กร ง

ข มูล ื่ าร! โดยการกํา นดกฎและระเบียบมาบังคับใช
โดยเฉพาะเร่ื งข งการดูแลระบบเครื ขาย! ยัง ามารถ
กร งข มูลโดยเฉพาะเจาะจงได!และค บคุมการใชงานข ง
ผูใชงานไดเปนรายบุคคลได ! ามารถ รางการบิร าร
การจราจรภายในเครื ขาย!=&>!
! %-%! ! ิตซ! เปน ุปกรณเครื ขายค มพิ เต รท่ีเชื่ ม
กลุมเครื ขาย รื ุปกรณเครื ขายเขาด ยกัน! ลายพ รต
ท่ีประม ลและจัดเ นทางข มูลท่ีชั้นเชื่ มโยงข มูล!ข ง
แ บ บ จํ า ล ง ! ? @A! B? C60! @<7+6, 7! A0+6;3: 0063+*: 0D!

ิตชท่ีประม ลข มูลท่ีเลเย ร! ’ !และ ูงก ามักจะเรียก า
ิตชเลเย ร! ’ ! รื มัลติเลเย ร ิตช!=%>!

! %-’ ! ! เซิฟเ ร!คื ! เคร่ื ง รื โปรแกรมค มพิ เต รซ่ึง
ทํางานใ บริการ!ในระบบเครื ขายแกลูกขาย!Bซ่ึงใ บริการ
ผูใช ีกที นึ่งD! เครื่ งค มพิ เต รท่ีทํา นาท่ีเปนเซิรฟเ ร
นี้ค รจะมีประ ิทธิภาพ ูง! มีค ามเ ถียร! ามารถใ บริการ
แกผูใชไดเปนจําน นมาก!ภายในเซิรฟเ รใ บริการไดด ย
โปรแกรมบริการ ! ซ่ึงทํางาน ยูบนระบบปฏิบัติการ ีก
ชั้ น นึ่ ง ! โดยค าม ามารถข ง ! @6;E6;!นั้ น มี ล าย!
ประเภทแล แตผูท่ีใชงานนั้น นใ ญใชประเภทไ นดังนี้!

&D!F 61!@6;E6;! เปนการใ บริการทางดานการ
จัดการเ ็บไซด ! โดย นมากโปรแกรมท่ีนิยมใช ! F 61!
@6;E6;!นั้นจะเปน!GC2346!F 61!@6;E6;! รื ื่น! ! เปน
ตน!

%DH2*I!@6;E6;! เปนการใ บริการทางดาน! J K
H2*I! โปรแกรม นใ ญท่ีใชจัดการทางดาน!H 2*I!@6;E6;!
นัน้จะเปน!L: 7+)*MN!O, 2*IN!P: / ;*6;! รื ื่น! ! เปนตน!

’ D5Q@!@6;E6;! เปนการใ บ ริการทางดาน
โดเมนเนมท่ีจะค ยเปลี่ยนชื่ เ ็บไซตท่ีต งการใ กลายเปน!
AL! GRR;677! โดยโปรแกรม นใ ญ ท่ี ใชจะการ ! 5Q@!
@6;E6;!นั้นจะเปน!S*0RT รื ื่น! ! เปนตน!

UD52+21276! @6;E6;! เป น ก า ร ใ บ ริ ก า ร
ทางดานจัดการดูแลข มูลตาง! !ภายในเ ็บไซตโปรแกรม

นใ ญท่ีใชจัดการทางดาน!52+21276!@6;E6;!นั้นจะเปน!
H <@OVN!L: 7+8;6@OVN5S%! รื ื่น! ! เปนตน!

" DV: 8!@6;E6;! เปนการจัดการทางดานการเก็บ
ข มูลการใชงานตาง! !ภายใน งคกร!

B@วิธีการดําเนินงาน

ภาพที่ 1  แสดงการออกแบบระบบเครือข่ายเดิม 

ภาพที่ 2  แสดงการออกแบบระบบเครือข่ายเดิม 
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! การเลื กใช ุปกรณใ เ มาะ มนั้น!ค รตร จ บ
ปญ าเดิมข งการใชงานก น าปญ าเกิดจาก ิ่งใดบาง!
จากที่ ําร จมาปญ าใน นใ ญคื !ระบบมีการทํางานชา!
ใชงาน ินเท รเน็ตไดชา!ระบบ ลุดบ ย! เปนตน !จึงนํา
ข มูลขางตนมาทําการเลื กใช ุปกรณใ เ มาะ มกับการ
ใชงานข ง งคกร!และทําการทด บการเลื กใชการ!
P: 0)*8/ ;2+*: 0!ใ เ มาะ มกับการใชงานและแกไขปญ า
ท่ีเกิดข้ึนกับระบบเดิมใ มีประ ิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขึ้น
โดย!ภาพที่!%! เปนการ กแบบระบบเครื ขายใ มโดยเพ่ิม
ประ ิทธิภาพการทํางานเดิมโดยมี ุปกรณในการใชงาน
มากก า!&! ุปกรณและเพ่ิม ายในการรับ งข มูลมากก า!
&! เ น! เพ่ื ช ยใ เกิดการ!5 : 9 0!W*, 6!น ยท่ี ุดและทําใ
ระบบเครื ขายนั้นทํางานไดต เนื่ งและมีประ ิทธิภาพมาก
ท่ี ุด!และการ กแบบระบบเครื ขายนี้ไดทําการแยกการ
รับ งข มูล!B52+2!XI20D!และเ ียง!BX: *36!XI20D! กจาก
การทํางานเดิม! เพ่ื ามารถตร จ บข มูลจราจรทาง
ค มพิ เต ร ! BV: 8D! ไดงายย่ิงขึ้น !และทําใ ระบบนั้ น
ามารถแยกการทํางานได ยางมีประ ิทธิภาพมากย่ิงข้ึน! !
! เม่ื กแบบระบบเครื ขายใ มเ ร็จ ิ้น !ขั้นต น
ต ไปทําการทดล งการติดต้ังและต้ังคาบนโปรแกรม!
L23. 6+!W;236;! เพ่ื ทด บการเชื่ มต และการกํา นดคา
การใชงานตาง! ! ใ กับระบบตามภาพท่ี! " ! โดยทําการ าง
ุปกรณเ มื นลงบนโปรแกรมและทําการเชื่ มต ายตาง!
!ลงบนโปรแกรมและทําการทด บการต้ังคาตาง! ! โดย

บางคํา ั่งไม ามารถใชงานบน! L23. 6+!W;236;! ไดจึงต ง2
ทําการ ึก าและทดล งจริงลงบน ุปกรณมีรายละเ ียด
ดังน้ี!

&D V*0. !G88;682+*: 0!คื !การเพ่ิม! 120R9 *R+4! ท่ี
จะรับไดใน ! !&! 8;: / C! โดยเพ่ิมโดยใชพ รตข ง ุปกรณ
มากก า!&!พ รต! ทํางานร มกัน!

%D A0+6;XI20! Y: / +*08!คื ! การทําใ ! ุ ปกรณ
ปลายทาง! BJ0R!R6E*36D! ท่ี ยูตาง งกัน!ติดต กันได! โดย
ทํางานผาน!V2<6;! ’ !=’ >!

’ D @QHL! L;: +: 3: I !คื โปรโตค ล ท่ีช ยบ ก
ถานะการทํางานข ง ุปกรณตาง !และตร จ บ ิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนใน นาคต! าทิเชน! ถานะข งพัดลม! ถานะข ง
PLZ! เปนตน!=U>!

UD 5[ PL! [ 6IC6;!คื !การทําใ ุปกรณปลายทาง
BJ0R!R6E*36D!รูจัก า! 5 [ PL!แจกมาจาก ุปกรณไ น น
ใ ญจํานําไปใชเม่ื มี!5 [ PL!@6;E6;!=" >!

ภาพที่ 3 แสดงภาพของการจัดวางและกําหนดค่าให้กับ
อุปกรณ์ 

! ! ! ! !การติดต้ังระบบค มพิ เต รนั้นมี ลาก ลายรูปแบบใน
การติดต้ัง! ในแตละการติดต้ังนั้นจะมีระยะเ ลาท่ีติดต้ังไม
เทากัน!จึงจําเปนจะต งคําน นระยะเ ลาในการติดต้ังงาน
ใน นตาง! ! ใ เ มาะ ม! เพ่ื ใ มีประ ิทธิภาพในการ
ติดต้ังและระยะเ ลาท่ี ั้น!โดยการติดต้ังระบบค มพิ เต รนี้
จะติด ต้ังระบบปฏิบัติการโดยใชการติด ต้ังผานระบบ!
Q6+9 : ;. ! เนื่ งจากการใชการติดต้ังแบบน้ี!จะลดระยะเ ลา
ในการติดต้ังค มพิ เต รจําน น ลายเครื่ งใ มีระยะเ ลา
เพียง ั้น ! ! ได ! โดยการติด ต้ังในครั้ งแรกนั้นจะติด ต้ัง
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมลงบนค มพิ เต รตนแบบ
ก น!และทําการต้ังคาตาง! !ลงบนเคร่ื งค มพิ เต ร! เพ่ื
ทําใ เครื่ ง ื่น! ! ท่ีจะทําการติดต้ังผาน!Q6+9 : ;. !นั้น!จะ
ไดการติดต้ังโปรแกรมและการต้ังคาตาง! ! เ มื นกับ
เครื่ งตนแบบท้ัง มด! ใน นข งการตั้งคานั้นจะต้ังคาตาง!
!ดังน้ี!

&D! !การตั้งคา!W*, 6!\ : 06
%D! !การตั้งคาภา า
’ D! !การตั้งคา!Y6, : +6!567. +: C
UD! !การตั้งคาชื่ ค มพิ เต ร

! ! การติดต้ังระบบปฏิบัติการและโปรแกรมตาง! !ใ มี
ประ ิทธิภาพและมีค ามร ดเร็ ในการติดต้ัง! เนื่ งจากการ
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ติดต้ังระบบปฏิบัติการลงบนค มพิ เต รนั้น! มีระยะเ ลาใน
การติดต้ังท่ีนานพ มค ร!จึงต งมีการ ึก า ิธีในการ
ติดตั้งระบบค มพิ เต ร ยางไรใ มีประ ิทธิภาพและมี
ค ามเร็ ในการติดต้ังน ยท่ี ุด!จึงทําการการ ึก าก นทํา
การติดต้ังจริงโดยใชการติดต้ังแบบ! ] 4: 7+!Q6+9 : ;. !การ
ติดต้ังแบบการ! ] 4: 7+!แบบท่ั ไป! !

ภาพที่ 4  แสดงภาพการทํางานในการ Ghost Network 

C@ผลการดําเนินงาน
ลังจากติดต้ัง ุปกรณและทําการต้ังคาเรียบร ยแล

ามารถทด บและข มูลเปนระยะเ ลา! &! เดื น ! โดย
ติดตามปญ าการใชงานตาง! !ข งผูใชงานเพ่ื ปรับปรุง
และเก็บข มูลใ ดีย่ิงข้ึน! โดย นข งการเก็บข มูลการาใช
งานเก็บผลไดดังน้ี!
! U-&! !ผลการเก็บข มูลการใชงานข งระบบเครื ขาย!
! ! ! ! ! !โปรแกรม! LYW] !H : 0*+: ; !ช ยในการตร จ บ

ถานะในการทํางานข ง ุปกรณตาง ! เชน !พ รตข ง
ุปกรณ! พัดลมข ง ุปกรณ!W;2))*3!ข งพ รต ุปกรณ!และ
ืน่ ! !

ภาพที่ 5  แสดงภาพของสถานะการทํางานของโปรแกรม  
PRTG Monitor 

%D! โปรแกรม! *X*69 !ช ยในการเก็บข มูลการใชงาน
ท่ีมาจากไฟล ล! โดยเก็บข มมูลการเขาถึง!GCCI*32+*: 0!
ตาง !โดยบ กรายละเ ียดข งผูใชงาน าใน นใ ญใชงาน
เขาถึง ะไรบางและใชงานใน นไ นเย ะท่ี ุด!

ภาพที่ 6  แสดงภาพการเก็บข้อมูลของในใช้งานของผู้ใช้งาน 

U-%!!การดําเนินงานใน นข งระบบค มพิ เต ร!
! ! !นํา ุปกรณ!@9 *+34! เขามาเชื่ มต กับค มพิ เต ร
โดยใช!@9 *+34!จําน น!%! ุปกรณ! เนื่ งจากเคร่ื งท่ีจะทํา
การ! ] 4: 7+!นั้นจะเขามาดึงข มูลจากเคร่ื ง!@6;E6;! ท่ีมี
ไฟล ! ] 4: 7+!ตนแบบ ยู !และดึงไปยังเครื่ งตนเ ง! เม่ื
เคร่ื งมีจําน นมากขึ้นโดยข มูลไ ลผาน !@9 *+34! เพียง
ุปกรณ เดีย จะทําใ ใชเ ลานานก าการใช ! @9 *+34!

จําน น!%! ุปกรณ!โดยการติดต้ังนี้ฝงข งเคร่ื ง!@6;E6;! ท่ีมี
ไฟ ล ! ] 4: 7+! ตนแบบ ยูนั้ น ! จะต งติด ต้ั ง โป รแกรม!
@<, 20+63! ] 4: 7+! 327+! @6;E6;! ล งบ น ตั เค ร่ื ง ข ง!
@6;E6;!การติดต้ังโปรแกรมนี้จะทําใ เคร่ื งท่ีจะทําการ
ติดต้ังผานระบบเครื ขายไดและทําการกํา นด!AL!GRR;677!
แบบ!@+2+*3!บนเครื่ ง!@6;E6;!ด ยเพ่ื ใ เครื่ งลูก ามารถ
ชี้ตําแ นง!AL!GRR;677!มายังเครื่ ง!@6;E6;! เพ่ื ติดต้ังไฟล!
] 4: 7+!ลงบนเคร่ื งข งตนเ งได!แตเคร่ื งลูกท่ีจะทําการ
ติดต้ังระบบปฏิบัติการผานระบบเครื ขายนั้นไม ามารถ
กํา นด! AL!GRR;677!บนตั เคร่ื งได!จึงต งใชโปรแกรม!
Q6+9 : ;. ! S: : +! 5*7. ! เพ่ื ช ยในการต้ัง ! AL! GRR;677! ใ
ามารถเชื่ มต กับเคร่ื ง!@6;E6;!ได! !
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ภาพที่ 7  การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์ Switch 
ของโน๊ตบุค 

D@ รุปผลการดําเนินงาน
ในการ ึก าและการ กแบบในแตละระบบตาง! !นั้น

ไดเพ่ิมทัก ะและมีการพัฒนาค ามรูค ามเขาใจในการ
กแบบระบบตาง! !ร มถึงการพัฒนาในดานค ามคิดและ

การตัด ินใจในการเลื กใช ุปกรณตาง! ! ในงานน้ัน! เพ่ื
ต บ น งค ามต งการข ง งคกรได ยางถูกต ง!การ
เลื ก ุปกรณท่ีเ มาะ มจะช ยเพ่ิมประ ิทธิภาพการ
ทํางานข งระบบภายใน งคกร!และในการเลื ก ุปกรณนั้น
ไดเรียนรูการคําน นถึงงบประมาณข ง งคกร!และการ
างแผนก นการ กแบบ!และ บถามข มูลตาง! !จาก

ผูใชงาน ! เพ่ื นําข มูลมาทําการ ิเคราะ เพ่ื าข มูล
เพ่ิมเติมเพ่ื นําข มูลมาทําการ กแบบ! เม่ื ไดข มูลจาก
การใชงานตาง! !และค ามต งการข งผูใชงานท่ีเพียงพ
แล ! ใน ข้ันต นต ไปจะเปนการ กแบบระบบและ
ิเคราะ ตําแ นงในการ าง ุปกรณตาง! !ภายในตูเก็บ
ุปกรณและภายใน าคาร! โดยรับฟงคําแนะนําจากบุคคลท่ี

มีค ามรู!ประ บการณและค าม ามารถ! เพ่ื ทําใ ระบบท่ี
ทําการ กแบบนั้นมีประ ิทธิภาพและค ามเร็ ในการ
ทํางานมากย่ิงข้ึน!และนําค ามรูตาง! !มาเพ่ิมทัก ะและ
ประ บการณใ มีประ ิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน!และเพ่ื ใ ได
งาน กมาเปนผลงานได ยางร ดเร็ และมีค ามถูกต ง!
ร มไปถึง รางค ามพึงพ ใจ!ในการทํางานร มกับผู ื่นและ

กับผูใชงานในระบบน้ัน! !และนําค ามรูและประ บการณ
นําไปปรับใชในชี ิตการทํางานใ มีประ ิทธิภาพมากย่ิงข้ึน!

E@เอก ารอ้างอิง
=&>! ! *̂;69 2II ! B%" " _D-! = น ไล น >-! = ื บ ค น ั น ท่ี ! %#!
กรกฏาคม !%" " _>-!จาก ! 4++C7‘aa+4-9 *. *C6R*2-: ;8a9 *. *a
ไฟร ลล
=%>! !Q6+9 : ;. !@9 *+34!B%" " _D-!= นไลน>-!= ืบคน ันท่ี!%#!
กรกฏาคม !%" " _>-!จาก ! 4++C7‘aa+4-9 *. *C6R*2-: ;8a9 *. *a
เนตเ ิรก ิตช!
=’ >! ! A0+6;XI20! Y: / +*08!B%" " _D-!= นไลน>-!= ืบคน ันท่ี!
%#!กรกฏาคม!%" " _>-!จาก!4++C‘aa9 9 9 -b: R: *-: ;8a!
*0+6;E2I20-4+, I !

=U>! !@QHL!L;: +: 3: I !B%" " _D-!= นไลน>-!= ืบคน ันท่ี!%#!
กรกฏาคม!%" " _>-!จาก!4++C‘aa9 9 9 -06+1;*84+-3: -+4a!
c02, 6d. 0: 9 I6R86e)*I6d;62R. 0: 9 I6R86e*Rd&#!

=" >! ! 5[ PL! [ 6IC6;! B%" " _D-! = นไลน>-! = ืบคน ันท่ี !%#!
กรกฏาคม!%" " _>-!จาก!4++C7‘aa60-9 *. *C6R*2-: ;8a9 *. *a!
5<02, *3f [ : 7+f P: 0)*8/ ;2+*: 0f L;: +: 3: Ig 5[ PLf ;6I2<

*08!
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ระบบเครือขายในปจจุบัน มีระบบท่ีจําเปนอยู 2 ระบบ

ลักๆ ท่ีขาดไมไดในการทําระบบเครือขาย น่ันคือ  ระบบ
รัก าค ามปลอดภัยเครือขาย  ระบบกระจาย ัญญาณ
และการเขาถึงเครือขาย และกอนจะเกิดระบบเครือขายท่ีใช
งานไดน้ันจะตองผานกระบ นการการออกแบบและการ
ติดต้ังระบบเ ียกอน ในการ ึก าและทดลองป ิบัติครั้งน้ี
ไดมีโอกา เปน นร มในการออกแบบและการติดต้ังระบบ
รัก าค ามปลอดภัยของเครือขายและระบบเครือขาย       
ไร าย ท่ี ูนย งเ ริม ิลปาชีพระ างประเท  องคการ
ม าชน  ึ่งกอนท่ีจะเริ่มออกแบบไดน้ัน จะตองมีการเก็บ
ขอมูลระบบเดิมท่ีผูใชใชงานอยูกอนแล  และเก็บขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ีย กับ ิ่งท่ีผูใชตองการในระบบใ ม จากน้ันนํา
ขอมูลทุกอยางมา ิเคราะ เพ่ือ าอุปกรณและงบประมาณท่ี
ผูใช ามารถ นับ นุนใ เกิดระบบใ มตามท่ีผูใชตองการได 

: ไฟร ล ระบบเครื ขายไร าย 

Abstract 
etwork System in the present have to  main 

system be necessary in network system is  
etwork Security System  istribution and Access 
oint etwork. Before etwork System already to 

use it must have to past process design and 
implement. In this case study and experimentation 
have opportunity a past of pro ect design and 
implement network security system and wireless 
network system at The Support Arts and Crafts 
International Center of Thailand ublic 
Organization  and before design must have to 
collect information about existing network system 
and to collect information about user requirement 
in new system. Then, analyze all information to 
look for device and budgets that user can support 
for build new system as user requirement 

Keywords : Firewall, System Wireless 
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1.
ปจจุบันการ ื่ ารและแ ลงข มูลตาง  ไมไดจํากัด ยู

แคใน งคกร รื แคแ ลงใดแ ลง น่ึง การ ื่ ารและ
ข มูลตาง  ถูกเปดก างโดย Internet ไม าจะในดานการ
ทํางาน รื การติดต ื่ ารท่ั  ไปและเมื่ งคกรมีการ
ใชงาน Internet ท่ีเปดก างมากข้ึนในลัก ณะน้ีทําใ มี ิ่งท่ี
ต งคํานึงถึงใน 3 ันดับแรกเพ่ื เครื ขายท่ีมีประ ิทธิภาพ
และมีค ามเ ถียร ูง ุดน่ันคื  

1) ค ามปล ดภัยทางเครื ขาย
2) การกระจายการเขาถึงเครื ขาย
3) เครื ขายมี มรรถภาพ ูง ุดในการใชงาน
ซึ่งการ รางค ามปล ดภัยบนระบบเครื ขาย าจจะ

ต งใช ุปกรณ ลายตั ในการทําโซลูชั่นตาง  เพ่ื ค บคุม
การทํางานและการใชงาน Internet เพ่ื ใ ผูใชงาน ามารถ
ใชงาน Internet ได ยางท่ั ถึงและเพ่ื ใ ระบบเครื ขายมี
ประ ิทธิภาพในการทํางาน ูง ุด จากค ามต งการขางตน
ทางผูจัดทําข นําเ น ุปกรณท่ี ามารถต บโจทยดังกลา
ไดครบถ น คื  

1.1  ไฟร ลล 

1.2  ุปกรณบริ ารการจัดการ การค บคุม ุปกรณ
กระจาย ัญญาณแบบไร ายและ ุปกรณกระจาย ัญญาณ
แบบไร าย  

1.3  ุปกรณกระจาย ัญญาณแบบมี าย  
โดยมีการ ึก าและทดล งเรื่ งการรัก าค าม

ปล ดภัยทางเครื ขายและ ุปกรณบริ ารการจัดการ    

การค บคุม ุปกรณกระจาย ัญญาณแบบไร ายและ
ุปกรณกระจาย ัญญาณแบบไร าย โดยมีกรณี ึก าข ง
ูนย งเ ริม ิลปาชีพระ างประเท  ( งคการม าชน) ท่ี

เปนกรณีตั ยางท่ีทางผูจัดทําไดมีโ กา ร มปฎิบัติงานเพ่ื
การเรียนรูจากการปฎิบัติงานจริง โดยไดร บร มปญ า
และค ามต งการจาก ูนย งเ ริม ิลปาชีพระ าง
ประเท   

จึงจัดทําโครงงานในรูปแบบการคนค าและทดล งน้ี
ข้ึนมาเพ่ื ใ เปนประโยชนและทางเลื ก น่ึงแกผูท่ีต งการ
ึก าการทํางานและค าม ามารถข ง ุปกรณรัก าค าม

ปล ดภัยทางเครื ขายและ ุปกรณบริ ารการจัดการ
ค บคุม ุปกรณกระจาย ัญญาณแบบไร ายและ ุปกรณ
กระจาย ัญญาณแบบไร าย โดยในงาน ิจัยน้ีไดเลื กท่ีจะ
ึก า FortiGate ท่ีเปน ุปกรณรัก าค ามปล ดภัยแบบ

ใ มล้ํ า มั ยและมากค าม ามาร ถและ Aruba ที ่มี
ประ ิทธิภาพในการบริ ารจัดการเครื ขายไร ายได
ยางดีเย่ียม ตามค ามต งการข งลูกคาท่ีต งการ ุปกรณ

ท้ัง 2 ผลิตภัฑณน้ี ยูในระบบเครื ขายใ มและ ามารถ
ทํางานร มกันไดเปน ยางดี เน่ื งจากท้ัง 2 ผลิตภัณฑเปนท่ี
นิยมใชงานใน งคกรตาง  พร มท้ังมีการทดล งจําล ง
ระบบในรูปแบบตาง  เพ่ื ใ ไดโซลูชั่นท่ีเ มาะ มที่จะใช
ปรับแตงเครื ขายใ มีประ ิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนได 

2.
2.1  ไฟร ลล คื  ุปกรณรัก าค ามปล ดภัยข ง

เครื ขายท่ีมีค าม ามารถในดานการ รางระบบยืนยัน
ตั ตน รางการค บคุมการเขาถึง Website ตาง  และ 

แ ปพลิเคชัน่ตาง  ในเครื ขาย รางการตร จจับไ รั จาก 

Traffic ท่ีผานเขา ก รางการระบุ ุปกรณท่ีเขามา
เชื่ มต กับเครื ขาย รางการบริ าร Traffic เพ่ื ค บคุม 

แบนด ิธในการใชงานได 

2.2  ุปกรณบริ ารการจัดการการค บคุม ุปกรณ
กระจาย ัญญาณแบบไร ายและ ุปกรณกระจาย ัญญาณ
แบบไร าย ท่ี ามารถช ยค บคุมและกระจาย ัญญาณ
เครื ขายได ามารถ รางระบบยืนยันตั ตนได ามารถ
ระบุ ุปกรณท่ีเขามาเชื่ มต กับเครื ขายได ามารถ ราง
นโยบายค บคุมการใชงานเครื ขายข งผูใชได ามารถ
รางการโรมมิ่งได ามารถม นิเต ร ุปกรณ เพ่ื ิเคราะ

ติดตามค บคุมดูแล ุปกรณและ ามารถทํางานร มกับ   

ไฟร ลลและ ุปกรณ ื่น  ได 

2.3  ุปกรณกระจาย ัญญาณแบบมี าย ท่ี ามารถช ย
ในเรื่ งข งการทํา Routing RIP, OSPF, BGP ไดและเรื่ ง
การแบง VLAN เพ่ื ลดจําน นบร ดแค ต เพ่ื การบริ าร 

Traffic ใ มีประ ิทธิภาพในการทํางาน ูง ุด 
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2.4  มาตรการการรัก าค ามปล ดภัยข งข มูล [1] 

2.4.1  การ ร ะบุ ตั บุ ค คลและ ํ านาจ นา ท่ี  
(Authentication & Authorization) เพ่ื ระบุตั บุคคลท่ี
ติดต รื ทําธุรกรรมร มด ย 

2.4.2  ก า ร รั ก า ค า ม ลั บ ข ง ข มู ล
(Confidentiality) เพ่ื รัก าค ามลับในขณะ งผานทาง
เครื ขายไมใ ค ามลับถูกเปดโดยบุคคล ื่นท่ีไมใชผูรับ 

2.4.3   ก า ร รั ก า ค า ม ถู ก ต ง ข ง ข มู ล 
(Integrity) เพ่ื การป งกันไมใ บุคคล ื่นท่ีไมใชผูรับเปดดู
และแกไขเปลี่ยนแปลงข มูล 

2.4.4  การป งกันการปฏิ เ ธ รื างค าม
รับผิดช บ (None-Repudiation) เพ่ื ป งกันการปฎิเ ธ
ค ามรับผิดช บในการทําธุรกรรมระ างกัน เชน การ าง
าไมได ง รื ไมไดรับข มูลขา าร 

2.5  การรัก าค ามปล ดภัยข งข มูล [1] 

2.5.1  การเขาร ั  (Cryptography) คื  การทําใ
ข มูลท่ีจะ งผานไปทางเครื ขาย ยูในรูปแบบท่ีไม ามารถ
าน กไดด ยการเขาร ั  (Encryption) ทําใ ข มูลน้ัน

เปนค ามลับ ซึ่งผูท่ีมี ิทธ์ิจริงเทาน้ันจะ ามารถ านข มูล
น้ันไดด ยการถ ดร ั  (Decryption) 

2.5.2  ประเภทการเขาร ั  

1) WEP (Wired Equivalent Privacy) ิธี
น้ี ร ั ท่ีใชในการเขาร ั และถ ดร ั เปน ันเดีย กัน โดย
การใช key ขนาด 64 บิต รื  128 บิต แต WEP ยังมีช ง
โ ยูมาก เน่ื งจาก Key ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

2) WPA (Wi-Fi Protected Access) คื
รูปแบบการเขาร ั ท่ีมีค ามปล ดภัย ูงก าแบบ WEP ใช
กลไกการเขาร ั และถ ดร ั แบบ TKIP (Temporal Key 

Integrity) ซึ่งเปน Key ชั่ ครา มีเปลี่ยน ยูตล ดเ ลา ทํา
ใ ยากแกการคาดเดาไดถูกต ง 

3) WPA2 คื การรัก าค ามปล ดภัย
ระดับ ูง ุดในปจจุบัน โดยใชกลไกการเขาร ั และถ ดร ั
แบบ AES (Advanced Encryption Standard) 

4) WPA-PSK (WPA-Pre-Shared Key) ผูใช
ทุกคนใชร ั ลับเดีย ร มกันในการพิ ูจนตั ตน การทํางาน

น้ีไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพ่ื มาทดแทนกลไก WEP ซึ่ง าจ
เ มาะ ํา รับเครื ขายท่ีมีผูใชงานไมมาก 

5) PEAP รื  WPA + EAP-TLS ํ า รับ
ประเภทน้ี ระบบเครื ขายไร ายจะต งมี RADIUS server 

เพ่ื ทํา นาท่ีค บคุมการตร จ บพิ ูจนตั ตนผูใชงานและ
ในทางกลับกันผูใชงานจะตร จ บพิ ูจนตั ตนเครื ขาย
ด ย (Mutual Authentication)  

6) Mac-Filtering จ ะ ใ ช ข มู ล  Mac-

Address เปนตั กร ง า ุปกรณใดบางท่ียินย มใ เขามา
ใชงานระบบ โดย ุปกรณน้ันจะต งทําการลงทะเบียนไ
ก น นาการใชงาน ถึงจะมี ิทธิเขาใชงานเครื ขายได 

2.5.3  ใ บ รั บ ร ง ดิ จิ ทั ล  ( Digital Certificate) 

การข นุญาตใชใบรับร งดิจิทัล (Digital Certificate)  ก็
เ พ่ื เ พ่ิมค ามนาเชื่ ถื ในการทําธุรกรรมร มกันบน
เครื ขาย Internet  ซึ่ง น ยงานท่ี ามารถ กใบรับร ง
ดิจิทัล (Digital Certificate) น้ีไดจะเปน “ งคกรกลาง” คื  
“Certification Authority : CA” Digital Certificate ถู ก
นํามาใช ํา รับยืนยันในการทําธุรกรรม าเปนบุคคลน้ันจริง
ตามท่ีได างไ  ซึ่ง ามารถจําแนกประเภทข งใบรับร ง
ดิจิต ล ได   ประเภท ไดแก 

1) ใบรับร งเครื่ งแมขาย (Server)

2) ใบรบัร งตั บุคคล
3) ใบรับร ง ํา รับ งคกรรับร งค ามถูกต ง

2.6  การรัก าค ามปล ดภัยในระบบเครื ขายไร าย 

      [2] จําเปนต งมีนโยบายการรัก าค ามปล ดภัยท่ี
ามารถปกป งตั เ งใ พนจาก Access point ตั ปล ม 

( Rogue AP), Hacker  ผู ใ ช ง า น ท่ี ไ ม ไ ด รั บ นุ ญ า ต 
(Unauthorized User) และการแ บดูข มูลท่ี งโดยไมได
ข นุญาต (Sniff Data) เปนตน ซึ่งในปจจุบันมีเทคนิคใน
การรัก าค ามปล ดภัย ยู ลาย ิธีด ยกัน แตท่ี ําคัญ         

ไดแก การพิ ูจนยืนยันตั ตนผูใชงาน (Authentication) 

และการเขาร ั ข มูล(Cryptography) [1] ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.1x น่ันคื เมื่ ผู ใ ชต งการเขาใช เครื ขาย 
Wireless LAN จะต งมี ก า ร แ ด ง ลั ก ฐ า น ํ า รั บ
ประก บการตร จ บท่ีเรียก า Credential ต ระบบ
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เครื ขาย ซึ่ง ลักฐานดังกลา น้ีจะถูก งต ไปยัง RADIUS 

Server (Remote Authentication Dial In User Service) 

ซึ่งเปนระบบ ํา รับตร จ บผูใชโดยเฉพาะ โดยการ
แลกเปลี่ยนข มูลระ าง RADIUS Server และ ุปกรณใน
ระบบเครื ขายไร ายจะเปนไปตามโปรโตค ลท่ีเรียก า 
EAP (Extensible Authentication Protocol)  

3.
เริ่ มจากการ ึก าเรียนรูการทํางานข ง ุปกรณ

FortiGate และ Aruba และเขาไป ําร จพ้ืนท่ีและค าม
ต งการข งลูกคาเพ่ื กํา นดตําแ นง ํา รับติดต้ัง ุปกรณ
โดยจะ นํ าค ามต งการข งลู กค า (TOR Terms of 

Reference) มาทําการเปรียบเทียบกับคุณ มบั ติข ง
ุปกรณจากน้ันทําการนําเ น ใ ลูกคาทราบถึงคุณ มบัติท่ี

ลูกคาต งการ จากน้ันทําการ ึก า FortiGate และ Aruba 

จําล งการใชงานระบบจริงตามค ามต งการข งลูกคาแล
จัดทําแน ทางในการ นําเ น ลูกคา  (Solution ข ง 
FortiGate และ Aruba) จากน้ันทําการ กแบบระบบ
เครื ขายและกํา นดตําแ นงติดต้ัง ุปกรณ FortiGate 

และ Aruba เม่ื ลูกคาทําการซื้ ุปกรณจึงจะมีการติดต้ัง
ุปกรณ FortiGate และ Aruba ใน ถานท่ีจริง จากน้ันทํา

การทด บและตร จ บระบบเครื ขาย ลังจากการ
ติดต้ังและการกํา นดคาเรียบร ยแล  และผูจัดทําไดมี
ึก าข้ันต นการทําบริการ ลังการขายเพ่ิมเติม ในกรณีท่ี

ลูกคาต งการคําปรึก า รื การรับประกัน ุปกรณ รื ใน
กรณีท่ี ุปกรณเ ีย จากน้ันจดัทําเ ก ารประก บการติดต้ัง
และคูมื การใชงาน ุปกรณท่ีทําการติดต้ังใ กับลูกคาและมี
การจัดทําเ ก ารในการจําล งการใชงานตาง  เพ่ิมเติม
เพ่ื ใ ได โซลูชั่นท่ี ามารถนําไปใชงานไดจริง 

รุป TOR ข งลูกคา 
1) ต งการขยายการร งรับ User ท่ีเพ่ิมข้ึน
2) User ทุกคนต ง Login ก นเขาใชงานทุกครั้ง โดย

ใ ช ก า ร  Authentication แ บ บ  Single Sign On แ ล ะ 
Captive Portal 

3) มีระบบการจัดการผูใช าธารณะท่ีจะเขามาใชงาน

เครื ขายข งลูกคาได 

4) แบงกลุมผูใชเปนกลุมย ยและ ิทธ์ิในการใชงานดังน้ี
4.1)  MD คื ผูบริ าร ามารถใชงานไดทุก ยาง

ยกเ นการปรับปรุงการต้ังคาตาง  

    4.2)  MkandSale คื กลุมบริ ารการตลาด(MK) 

และบริ ารการขาย (Sale) ามเขา Website Pantip และ 
Postjung 

    4.3)  Engineer คื กลุม ิ ะกร ามเขาใชโปรแกรม 

Bittorrent และ Website Bit ท้ัง มด 

    4.4)  Visitor คื กลุมผู ใชง าน าธารณะ จํา กัด 
Internet Speed 1 Mbps 

5) มี IPSec VPN ร งรับ Backup Site

6) มีการทํา HA ระ าง Site

7) ระบบเครื ขายไร ายมี  SSID 1 SSID เปนการ
Authenticationแบบ  802.1x โ ดย ใช  Username ท่ี จ ะ 

Authentication แบบ 802.1x จาก Server Radius 

4.
4.1  ผลลัพธการต้ังคา FotiGate

ลังจากทําการติดต้ังและต้ังคาเรียบร ยแล  
ามารถทด บและเก็บผลไดดังน้ี 

4.1.1  ระบบในการบริ ารจัดการผูใช าธารณะท่ี
จะเขามาใชงานเครื ขายข งลูกคามี Username และ 

Password ใ พร มกับมีการต้ังเ ลาการ มด ายุข ง 
Username และ Password น้ัน   

ภาพท่ี 1  ตัวอย่างการสังพิมพ์ Account ให้ม ต่อ
1 หน้ากระดา
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4.1.2  FortiGate ามารถติดต กับ  Server 

Database User เพ่ื ดึงข มูลข งผู ใชใน Server มาทํา
การ  Authentication Login ก น ก  Internet ทํ า ใ
เครื่ งท่ี Join Domain ามารถเขาใชงาน Internet ได
ทันที นเครื่ งท่ีไมได Join Domain จะติด นา Login 

แบบ Captive Protal ก น ก นิเต รเน็ต 

ตามภาพที่ 2 ที่ผูใชประเภท MD เขา
ใชงานเครื่ งผานการ Login แบบ Single Sign On ทํา
ใ ผูใชประเภทนี้ ามารถใชงาน Website ตาง  และ
ค ามเร็ การใชงานไดเต็มที่ตามที่ Policy กํา นดไ  

นผูใชประเภท ื่น  ที่ไมไดเขาใชงานผานการ Login 

แบบ  Single Sign On ต ง ทําการ  Login ผ าน นา 
Login นาเ ็บดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 2 แสดงการ เข้าใช้งานของเครืองท
Domain

ภาพท่ี 3  หน้า แบบ

4.1.3  ตร จ บ DHCP Relay เ พ่ื ใ  Server 

DHCP เปนคนแจก IP Address ใ กับระบบเครื ขายโดย
ตร จ บจาก IPv4 DHCP Server ท่ีเครื่ งผูใชไดรับ า
ไดรับตามท่ีต้ังคาไ รื ไม 

ภาพท่ี 4  แสดง ทเปนตัวแจก ให้กับผู้ใช้

4.1.4  ตร จ บการรัก าค ามปล ดภัยตาง  
1) การกร ง Virus

Website www.eicar.org  คื เ ็ บ ท่ี
เ าไ ทด บการป งกัน AntiVirus ท่ีเปนโซลูชั่น น่ึงข ง 
ForitGate ท่ี ามารถตร จ บ Packet ท่ีจะผานเขามาใน
เครื ขาย ามี Virus แฝงมาด ย รื ไม ามารถตร จไดท้ัง 
Protocol ท่ีเปน http และ https ิ ธีการทด บคื ล ง 
ดา นโ ลดไฟล จากท้ัง 2 Protocol เพ่ื ตร จ บการ
ทํางานข ง AntiVirus Filter  

ภาพท่ี 5 แสดง เอา วท้ดสอบการปองกันของ

   เมื่ กดดา นโ ลดไฟลตาม Protocol ท่ี
ทาง eicar กํา นดไ  ามารถดานโ ลดไฟล ะไรก็ได ใน
ภาพตั ยางไดทําการดา นโ ลดไฟล txt เมื่ ทําการดา น
โ ลดแล จะมีข ค ามแจงเตื นดังภาพท่ี 6 – ภาพท่ี 7 

ภาพท่ี 6 แสดงการ ทม V อยู่ภายใน
แบบ
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ภาพท่ี 7 แสดงการ ทม V อยู่ภายใน
แบบ

2) การทํางานข ง Web Filter

เมื่ ผู ใ ช เ ขา  Website ท่ี าม ไ ตาม
Policy กํา นดจะมีข ค าม ามการใชงานดังภาพท่ี 8 และ 

ภาพท่ี 9 

ภาพท่ี 8  แสดงการทํางานของ

ภาพท่ี 9 แสดงการทํางานของ

3) การทํางานข ง Application Control

เมื่ ผู ใชท่ีถูก ามใชงาน Application

ตามท่ีกํา นดไ ใน Policy เขาใชงาน Application ดา น
โ ลด Bit จะถูก ามใชงานดังภาพท่ี 10 แตถาผูใชท่ีไมไดถูก 

ามใชงาน จะ ามารถเขาใชงานไดดังภาพท่ี 11 

ภาพท่ี 10 แสดงการ ทเอา วโ้หลด Bit ด้วย

ภาพท่ี 11 แสดงภาพเปรยบเทยบ โหลด Bit ทสามารถใช้
งาน ด้

4.1.5  ผลการทํา IPSec VPN าทํางานได รื ไม 
ามารถตร จ บไดจาก นา Monitor IPSec ช ง Status 

าก Tunnel ทํางานไดจะข้ึน Bring Up แตถา าก Tunnel 

ทํางานไมไดจะข้ึน Bring Down ดังภาพท่ี 12  

ภาพท่ี 12 แสดงสถานะการทํางานของแต่ละ

4.1.6  ทด บการทํางานข ง HA โดยการ Ping 

พ รตดาน นาท่ี ก ินเต รเน็ต โดยมี 2 พ รตท่ี ก
ินเต รเน็ต คื  11.11.11.1 และ 12.12.12.1 แล ค ย  

ดึง าย ินเต รเน็ต กทีละเ น โดยภาพท่ี 13 และภาพท่ี 
14 ยังไมไดทําการดึง าย ินเต รเน็ต ก 

ภาพท่ี 13 แสดงการ ing พอร์ตด้านหน้าทออกอินเตอร์เน็ต
หมายเลข 11.11.11.1
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ภาพท่ี 14 แสดงการ ing พอร์ตด้านหน้าทออกอินเตอร์เน็ต
หมายเลข 12.12.12.1

จากน้ันล งดึง ายท่ีเชื่ มต ินเต รเน็ต
ก 1 เ น (ตามกร บ ขีา ) 

ภาพท่ี 15 แสดงสถานะการดงสายทออกอินเตอร์เน็ต เส้น

ยังคง Ping ไดตามปกติ มายค าม า      ยัง
ามารถใชงาน ินเต รเน็ตไดตามปกติและแ ดงใ เ ็น า 

HA ทํางานไดดี 

ภาพท่ี 16 แสดงการ ing พอร์ตด้านหน้าทออกอินเตอร์เน็ต
หมายเลข 11.11.11.1 และ หมายเลข 12.12.12.1 เมือดงสาย

อินเตอร์เน็ตออก เส้น

จากน้ันล งดึง ายท่ีเชื่ มต ินเต รเน็ต
ก 2 เ น เพ่ื ใ ตั  Slave ทํางานแทน (ตามกร บ ีขา ) 

ภาพท่ี 17 แสดงสถานะการดงสายอินเตอร์เน็ตออก เส้น

ผล คื  มีการ Ping ไมติด 1 ครั้ง ลังจากน้ัน
ก็ ามารถ Ping ไดตามปกติ มายค าม า ยัง ามารถใช
งาน ินเต รเน็ตไดตามปกติและแ ดงใ เ ็น า HA ทํางาน
ไดดี 

ภาพท่ี 18 แสดงการ ing พอร์ตด้านหน้าทออกอินเตอร์เน็ต
11.11.11.1 และหมายเลข 12.12.12.1 เมือดงสายอินเตอร์เน็ต

ออก เส้น

    4.2  ผลลัพธการต้ังคา Aruba 

          ลังจากทําการติดต้ังและต้ังคาเรียบร ยแล  เมื่
ผูใชต งการเขาใชงานจะต งเลื กเครื ขายท่ีต งการจะ
เชื่ มต จากน้ันทําการใ  Username และ Password ผล
จากการต้ังคามีดังน้ี 
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ภาพท่ี 19  แสดงให้เห็นการใช้การ แบบ
802.1x

เมื่ เชื่ มต แล จะได IP ตามท่ีไดกํา นดไ ใน 
Server DHCP  

ภาพท่ี 20  แสดงการเชือมต่อกับ ทสร้าง

 21  แ ดงรายละเ ียดการ Authentication ท่ี
เชื่ มต กับ RADIUS Server 

5.
ในการ ึก าการ กแบบและ างแผนการติดต้ังระบบ

รัก าค ามปล ดภัยข งเครื ขายและระบบเครื ขายไร
ายน้ัน ไดมีการพัฒนาค ามรูค าม ามารถและค ามเขาใจ

ในเรื่ งระบบรัก าค ามปล ดภัยทางเครื ขายและระบบ
เครื ขายไร ายมากข้ึน ร มไปถึงไดพัฒนาทัก ะในการ
นําเ น ผลิตภัณฑ ยางไรใ ลูกคาเขาใจในผลิตภัณฑตั น้ัน 
และนําเ น ยางไรใ ลูกคา นใจและเชื่ ในตั ผลิตภัณฑ
ตั น้ัน า ามารถแกไขปญ าท่ีลูกคามีไดและก นท่ีจะ

นําเ น ินคาน้ันได จําเปนต งรูข มูลข งลูกคาก น โดย
การเก็บร บร มข มูลปญ าและค ามต งการข งลูกคา
มาใ ไดมากท่ี ุด พร มท้ัง บถามรายละเ ียดระบบเดิมท่ี
ลูกคามี เปนลัก ณะ ยางไร ค รเก็บร บร มข มูลใ มาก
ท่ี ุดและชัดเจนท่ี ุด เพราะข มูลเ ลาน้ีจะเปนประโยชน
ต การตัด ินใจ าต งเลื กผลิตภัณฑ ะไรมาแกไขปญ า
และต บ น งค ามต งการข งลูกคาไดมากท่ี ุด เมื่
เลื กไดแล าต งใชผลิตภัณฑ ะไร รุน ะไร ต งนํา
ผลิตภัณฑน้ันไปใ ลูกคาทดล งใชทดล ง ึก าผลิตภัณฑ
น้ัน จากน้ันต ง างแผนในการติดต้ังเครื ขายใ ดีท่ี ุดและ
รัดกุมท่ี ุดเทาท่ีจะเปนไปได เน่ื งจากการเพ่ิม ุปกรณใ ม
เขาไปในเครื ขาย รื ทําการเปลี่ยนเ า ุปกรณเดิม ก
เพ่ื ติดต้ัง ุปกรณตั ใ มน้ัน จะทําใ มีผลต ระบบ
เครื ขายท้ัง มด ดังน้ันใน นน้ีจึงเปน นท่ีละเ ียด น
มาก ากติดต้ัง ุปกรณไปแล ทําใ เกิดปญ าเพ่ิมมากข้ึน 
จะก ใ เกิดค ามเ ียแกบริ ัทได ข้ันต นการติดต้ังน้ีจึง
เปนข้ันต นท่ี ําคัญท่ี ุด เมื่ ติดต้ัง ุปกรณเรียบร ยแล  
ล งทด บระบบเพ่ื ใ แนใจ า ระบบ ามารถทํางานได
จริง แกปญ าใ ลูกคาไดจริงและตรงตามค ามต งการข ง
ลูกคา จากน้ันทําเ ก ารประก บการติดต้ังใ กับลูกคา 
เพ่ื ใ ลูกคารับทราบถึง ิ่งท่ีไดทําการติดต้ังใ ลูกคา เปน ัน
จบการทํางาน กแบบและ างแผนติดต้ังระบบรัก าค าม
ปล ดภัยและระบบเครื ขายไร าย 

6.
[1]   : ,  : 
     http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network 

 /safety.htm  http://www.optimized.co.th 
 /th/products/internet_security.php 

[2]   : , 

       : http://www.netmarks.co.th 
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การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในโรงแรม 
Design and Installation of Wireless Network in Hotel 

กิตติ จุลพรหม  
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5506021633012@fitm.kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากทางโรงแรมแห่งหนึ่งได้ประสบปัญหาในการใช้

งานระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งรองรับผู้ใช้งานได้น้อยและมี
จ านวนอุปกรณ์ที่น้อยท าให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตนั้นไม่
ครอบคลุมพื้นที่ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่
น้อยลง จึงท าให้มีปัญหาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบ
เครือข่ายไร้สายจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาท า 
ความเข้าใจและศึกษาวิธีการออกแบบและติดตั้งที่เกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายไร้สาย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการเก็บความต้องการของ
ผู้ใช้งานเพื่อน ามาวิเคราะห์หาความต้องการและปัญหาของผู้ใช้งานที่
เกิดขึ้นในโรงแรม เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เหล่านั้นมาท า
การออกแบบวางระบบเครือข่ายไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้
อุปกรณ์ การออกแบบระบบ การวางต าแหน่งแอคเซสพอยต์ 
การติดต้ังและตั้งค่าอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้งานจนถึงกระบวนการสุดท้ายใน
การทดสอบระบบเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

ค าส าคัญ : ระบบเครือข่ายไร้สาย แอคเซสพอยต์ 
สัญญาณอินเทอรเ์น็ต 

Abstract 
Since the hotel had experienced problems in 

the use of wireless networks. Which supports a 
number of users have less and less access to the 
internet is not covered. It is also effective to use 
l e s s .  I t  i s  a  p r ob l e m i n  t h e  I n t e r ne t . 

Wireless Network System have been prepared with 
the purpose to study, understand and learn how 
to design and install the system on a wireless 
network. The first step is to keep the user needs in 
order to analyze the needs and problems of the 
work going on in the hotel. In order to analyze 
those data through the wireless network system 
design. whether it be Equipment selection, System 
Design, Positioning Access Point, The installation 
and setup process for users to test the wireless 
network provide an efficiently to meet the needs 
of the users 

Keyword :  Wireless Network System, Access Point, 

Wi-Fi 

1. บทน า
ในปัจจุบันการมีอินเตอร์เน็ตใช้ในโรงแรมนั้นเป็นเรื่องที่

จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ใช้งานที่เข้ามาพักในโรงแรมส่วน
ใหญ่ก็ต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตกันผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 
บริษัทแห่งหนึ่งที่ผู้จัดท าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ก็ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงไว้วางให้ จัดท าโครงการนี้ 

โรงแรมแห่งหนึ่งได้ประสบปัญหาในการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สาย เพราะใช้อุปกรณ์แอคเซสพอยต์ที่เป็นรุ่น
เก่า (Linksys) ซึ่ งรองรับผู้ ใ ช้งานได้น้อยและมีจ านวน
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อุปกรณ์ที่น้อยท าให้สัญญาณ Wi-Fi นั้นไม่ครอบคลุมพื้นที่ 
อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่น้อยลง จึงท าให้มี
ปัญหาในการใช้งานของลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรมแห่งนี้ 
ดังนั้น ทางบริษัทและผู้จัดท า ได้เข้ามาแก้ปัญหาให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้บริการลูกค้าท่ีดีที่สุดและออกแบบ
โครงสร้างเครือข่ายใหม่ให้สัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ 
การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้โซลูช่ันแบบครบวงจร พัฒนา
บริการเสริมใหม่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจอื่น ๆ

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1. ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN) [1] คือ เทคโนโลยี

ที่เช่ือมอุปกรณ์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธี 
การกระจายแบบไร้สาย (ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้คลื่นวิทยุแบบ
กระจาย และโดยปกติแล้ว จะมีการเช่ือมต่อผ่านทาง 
Access Point (AP) [2] เพื่อเข้าไปยังโลกอินเทอร์เน็ต แลน
ไร้สายท าให้ผู้ใช้สามารถน าพาหรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์
ไปยังพื้นที่ ใดก็ได้ที่มีสัญญาณของแลนไร้สาย และยัง
สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายได้ตามปกติ 

2. ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Client / Server [3]

หรือ Infrastructure mode เป็นลักษณะการรับส่งข้อมูล
โดยอาศัย Access Point (AP) หรือเรียกว่า “Hot spot” 
ท าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบใช้
สายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) โดยจะกระจาย
สัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อรับ-ส่งข้อมูลเป็นรัศมีโดยรอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรัศมีของ AP จะกลายเป็นเครือข่ายกลุ่ม
เดียวกันทันที โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถติดต่อกัน 
หรือติดต่อกับ Server เพื่อแลกเปลี่ยนและค้นหาข้อมูลได้ 
โดยต้องติดต่อผ่าน AP เท่านั้น  

3. มาตรฐาน IEEE 802.11ac [4] เป็นมาตรฐานใหม่
ของระบบเครือข่ายไร้สาย ที่คาดว่าจะมาแทนที่มาตรฐาน 
IEEE 802.11n ในอนาคต โดยใช้การ มอดูเลตสัญญาณแบบ
ใหม่ ปรับช่องสัญญาณให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และ รองรับ 
การส่งข้อมูลพร้อมกันถึง 8 ชุด (8 Spatial Streams) ส่งผล

ให้มาตรฐาน IEEE 802.11ac สามารถท าความเร็วสูงสุด
ตามทฤษฎีได้ที่ประมาณ 6.93 Gbps แต่ด้วยเทคโนโลยี
ปัจจุบันสามารถ รับส่งข้อมูลพร้อมกันได้เพียง 3 ชุด และ
ความเร็วสูงสุดประมาณ 1.3 Gbps เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐาน IEEE 802.11ac จะรองรับการใช้งานเฉพาะบน
คลื่นความถี่ 5 GHZ 

3. วิธีการด าเนินงาน
 3.1 ศึกษาและการออกแบบระบบเครือข่าย 

       3.2 ศึกษาการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายให้เหมาะสม
กับระบบงาน 

  3.3 การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย 

     เป็นขั้นตอนการศึกษาถึงโครงสร้างของระบบ
เครือข่ายเดิมว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และท าการออกแบบ
ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายในปัจจุบันให้
สามารถรองรับการท างานในอนาคตได้โดยอ้างอิงจาก
อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่และเพิ่มอุปกรณ์ใหม่แทนของเดิมที่พบว่า
ช ารุดเสียหาย หรือมีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่ล้าหลัง
กว่าอุปกรณ์ในปัจจุบัน 

ภาพที ่1  แสดงการออกแบบ Network Diagram (LAN) 
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     3.4 การออกแบบระบบเครือข่ายไรส้าย 

ระบบเครือข่ายไร้สายเป็นการน าระบบการสื่อสาร
ไร้สายเข้ามาอินทิเกรตรวมกับเครือข่ายที่ใช้สายเพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการใช้งาน และเพื่อรองรับการใช้งานจาก
อุปกรณ์ ประเภทไร้สายที่นับวันจะเพิ่มความนิยมมากข้ึน 

ภาพที ่2  แสดงการออกแบบ WLAN Diagram 

  3.5 การท า Wi-Fi Heat Map 

การท า  Wi-Fi Heat Map สามารถช่วยในการ
ออกแบบและการประมาณการติดตั้ง Wi-Fi ก่อนการติดตั้ง 
AP จริง 

ภาพที ่3  แสดงการออกแบบ Wi-Fi Heat Map 

     3.6  การออกแบบการวางต าแหน่งอุปกรณ์ AP 

ในการวางจุด AP ต้องให้สอดคล้องกับ Network 

Diagram และ Heat map ที่ออกแบบไว้ด้วย ว่าแต่ละช้ัน
ก าหนดตัว AP ไว้กี่ตัว สัญญาณ Wireless ครอบคลุมพื้นที่
หรือไม่ เพื่อเป็นการตัดสินใจและวางแผนก่อนการติดตั้ง
อุปกรณ์จริง 

ภาพที ่4  แสดงการออกแบบการวางต าแหน่งอุปกรณ์ 

     3.7  ศึกษาและการคอนฟิกอุปกรณ ์

  3.7.1  การสร้าง VLAN 

  3.7.2  การสร้าง Trunk Port 

  3.7.3  การท า LACP (Link Aggregation) 

     3.8  การตั้งค่าอุปกรณ ์WLAN Controller 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ผลลัพธ์การตั้งค่า WLAN Controller

หลังจากท าการติดตั้งและตั้งค่าเรยีบร้อยแล้ว 
สามารถทดสอบและเก็บผลไดด้ังนี้ 

 1). ดูสถานะแอคเซสพอยต์ 
   สามารถดรูายละเอียดคร่าว ๆ เช่น สถานะ

เชื่อมต่อ, IP Address, MAC Address, VLAN, 

ช่องสัญญาณ, จ านวน Client เป็นต้น 
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ภาพที ่5  แสดงหน้าจอข้อมูล Access Point ที่เข้ามาใน 
Controller

 2). ดูสถานะผู้ใช้งาน 

        สามารถดู ข้ อมู ล  User ที่ เ ข้ าม า เ ช่ื อมต่ อ 
Wi-Fi ของระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการ , Host Name, IP 

Address, AP ที่เช่ือมต่อ, ช่องสัญญาณ เป็นต้น 

ภาพที ่6  แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งานที่เข้ามาเช่ือมต่อ Wi-Fi

 3). ดูแอพพลิเคช่ันท่ี Users ใช้งาน 
        สามารถดูว่า User นั้นใช้งานเว็บไซต์อะไร โดย

ระบบจะจัดอันดับจากมากไปน้อย พร้อมท้ังแสดงในรูปแบบ
แผนภูมิ (Chart)  

ภาพที ่7  แสดงอันดับการใช้งานเว็บไซต์ 

     4.2  การทดสอบสัญญาณ Wi-Fi 
ตารางที ่1  ตัวอย่างตารางการทดสอบสัญญาณ 

Guest Room (xxx) 

Test 
Laptop Tablet Android iPhone 
Signal Signal Signal Signal 

1 -51 dBm. -55 dBm. -60 dBm. 

2 -50 dBm. -50 dBm. -56 dBm. 

3 -53 dBm. -47 dBm. -58 dBm. 

4 -54 dBm. -52 dBm. -60 dBm. 

5 -60 dBm. -72 dBm. -75 dBm. 

ในการทดสอบสัญญาณ Wi-Fi จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และแอพพลิเคช่ัน โดยดูค่าความแรง
ของสัญญาณคิดเป็น dBm (เดซิเบล) ซึ่งเป็นค่าติดลบ ค่าติด
ลบยิ่งน้อยเท่าใด ยิ่งแสดงว่าสัญญาณแรงกว่า เท่านั้น เช่น -
50 dBm ย่อมดีกว่า -70dBm

ภาพที ่8  แสดงหน้าจอการทดสอบสัญญาณแอพพลิเคช่ัน 
Wifi Analyzer 

     4.3  การวางจุดทดสอบสญัญาณ Wi-Fi 

การวางจุดทดสอบจะต้องค านึงถึงพฤติกรรมหรือ
ต าแหน่งการใช้งานของผู้ใช้งาน Wi-Fi โดยการวางจะอ้างอิง
กับแปลนห้องของโรงแรมแห่งนี้ 
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ภาพที ่9  แสดงการวางจุดตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
1) การออกแบบระบบ

ในส่วนของการท างานศึกษาและออกแบบระบบ
การท างานนั้น ได้มีการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการท างานในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการ
ออกแบบระบบ ส่วนของการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ซึ่งการออกแบบและการเลือกอุปกรณ์นั้นก็ต้อง
อยู่ ในความต้ องการของลูกค้ าด้ วย  และต้ องอยู่ ใ น
งบประมาณที่ลูกค้าก าหนดให้ ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ให้ได้
คุณสมบัติที่ดีจะช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับระบบงานด้วย 

2) การติดตั้งระบบ
ในส่วนของการติดตั้งระบบการท างานนั้น ได้มี

การพัฒนาความรู้ความสามารถ และเข้าใจในเรื่องของการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายมากข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาการ
คอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย ท าให้รู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ และ
ความรู้ใหม่ ๆ จากในระบบนี้ นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติท าจริง ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการติดตั้งแอค
เซสพอยต์ การติดตั้งอุปกรณ์ในตู้ Rack และการตั้งค่าให้
อุปกรณ์ ดังนั้นการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายจะช่วยให้มี
ผู้ใช้งานมีความคล่องตัวสูง ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนหรือ

เคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปต าแหน่งใดในโรงแรม ก็ยังมีการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาตราบใดที่อยู่ในระยะการส่ง
ข้อมูล 

3) การทดสอบระบบ
ในส่วนของการทดสอบระบบการท างานนั้น ได้มี

การพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการท างาน
ในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการวางจุดทดสอบ ส่วน
ของการทดสอบสัญญาณ และการทดสอบสายสัญญาณ ซึ่ง
การวางจุดและทดสอบนั้น ขึ้นอยู่กับต าแหน่งการใช้งานของ
ผู้ใช้งานในห้องพักของโรงแรม ส่วนการทดสอบสัญญาณนั้น
จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจในระบบงานและมีประสิทธิภาพใน
การใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการ  

เอกสารอ้างอิง 
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ระบบควบคมุการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติแบบโปรแกรมลว่งหน้า 
Automatic Power Control System with Advanced Programmable Controller 

ชาญชนะ เกิดโถ, ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

chanchanakoedtho@gmail.com, prasertsak.u@ku.th 

บทคัดย่อ 
การจัดท าโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อเรื่อง

ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติแบบโปรแกรม
ล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ควบคุมการเปิดปิดไฟ โดยระบบสามารถตั้งเวลาการเปิดปิด
ไฟล่วงหน้า ดูสถานะการท างานของหลอดไฟ และสามารถ
ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ระบบได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถ
เปิดปิดหลอดไฟ ตั้งเวลาและดูสถานะได้เฉพาะสว่นท่ีก าหนด
จากผู้ดูแลระบบเท่านั้น ระบบท่ีพัฒนาขึ้นท างานบนอุปกรณ์
ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) เ ช่ือมต่อกับรี เลย์โมดูล 
(Relay Module) ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นด้วย
ภาษาไพทอน จาวาสคริปต์ และพีเอชพี การจัดท าระบบ
ควบคุมการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติแบบโปรแกรมล่วงหน้า 
ช่วยให้ผู้ ใ ช้สามารถสั่ งงานได้จากภายนอกผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน อีกทั้ง
ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในกรณีที่
ไม่สามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยตนเอง 

ค าส าคัญ: อุปกรณ์ราสเบอรี่พาย, รีเลย์โมดูล, ระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

Abstract 
Computer science project in the subject of 

Automatic Power Control System with Advanced 
Programmable Controller is targeted to facilitate 
the control to turn on and off the lights.  The 
system allows a user to monitor the status of light 
bulb and grant a privilege to the members of the 
system.  Moreover, members can turn on and turn 
off the light bulb, set the time and see the state 
only in part determined by the administrator.  The 
system works on a Raspberry Pi and Relay Module, 
which managed by controller software that 
developed by Python, JavaScript and PHP.  The 
Automatic Power Control System with Advanced 
Programmable Controller allows users to operate 
from outside via the Internet.  Furthermore, this 
system reduces power consumption and also helps 
a disability person if they cannot turn on and off 
the power on their own. 
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1. บทน า
ปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลอดไฟได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ในชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเช่น ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเป็น
ต้น ปัจจุบันไม่ว่าจะไปที่ใดเรามักเห็นหลอดไฟได้แทบทุกที่ และ
สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับหลอดไฟมายาวนานนั่นคือสวิตช์ไฟที่เป็นส่วน
เช่ือมต่อท าให้เราสั่งการ เพื่อเปิดหรือปิดหลอดไฟได้ โดยปกติ
แล้วถ้าเราต้องการเปิดหรือปิดหลอดไฟเราก็ต้องไปเปิดหรือปิด
เองที่ตัวสวิตช์ไฟ และหากเราจ าไม่ได้ว่าหลอดไฟอยู่ในสถานะใด
เปิดหรือปิดอยู่ ซึ่งในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสถานที่น้ัน เราอาจต้อง
ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้น ก็อาจจะไม่ค่อย
สะดวกนัก และส าหรับผู้ที่มผีู้ป่วยหรือผูพ้ิการอยู่ที่บ้านอาจท าให้
เกิดความไม่สะดวกในการเปิดหรือปิดหลอดไฟ 

ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าเราสามารถสร้างระบบที่สามารถสั่งการ
เปิดหรือปิดหลอดไฟได้โดยอัตโนมัต ิเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ในการเปิดหรือปิดหลอดไฟ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา 
“ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติแบบโปรแกรม
ล่วงหน้า” โดยสามารถสั่งการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
ทุกวันนี้มีการใช้งานที่แพร่หลาย ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานมี
ความสะดวกในการจัดการกับการเปิดหรือปิดหลอดไฟในสถานที่
ที่ต้องการ ระบบจะสามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดหลอดไฟได้โดย
อัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ และยังสามารถตรวจสอบสถานะ
ของหลอดไฟได้ว่าเปิดหรือปิดอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาขึ้น 

2. ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง
2.1 อุปกรณ์ราสเบอร่ีพาย (Raspberry Pi) 

อุปกรณ์ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) เป็นอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ที่ท างานเสมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด

เล็ก มีขนาดใกล้เคียงกับบัตรประชาชน ดังแสดงในภาพที่ 1 
ภายในประกอบด้วย Microcontroller ตระกูล ARM ค าว่า 
pi นั้นมาจาก python เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนา ตัว
ระบบปฏิบัติที่ติดตั้งลงไปนั้นถูกออกแบบพัฒนามาเพื่อ
อุปกรณ์ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) นี้ โดยเฉพาะคือ 
Raspbian ซึ่งระบบปฏิบัติการดังกล่าวนี้เกิดจากการน า 
Debian ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในตระกูล linux มาตัดแต่ง
ให้เข้ากับตัวอุปกรณ์ราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) และได้
ช่ือใหม่ขึ้นมาคือ Raspbian [7] 

2.2 รีเลย์โมดูล (Relay Module) 

จากภาพท่ี 2 เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งท าหน้าท่ีตัด
ต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการท างานด้วย
ไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้
ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ใน
งานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่
มีหลักการท างานท่ีคล้ายคลึงกัน ส าหรับการน า Relay ไปใช้
งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใช้
งานได้หลากหลายรูปแบบ[8] 

ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมการเปิด-ปิด RELAY ด้วย 
RASPBERRY PI [6] มีการท าระบบในส่วนของการเปิดปิดซึ่ง
สามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดไฟได้ แต่ยังขาดในส่วนเรื่อง
การจัดการส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ไม่มีการจัดเก็บส่วนสถานะของ
การเปิดไฟท าให้การเปิดหน้าเว็บใหม่ไม่สามารถทราบได้ว่า
ไฟเปิดหรือปิดอยู่ อีกทั้งยังไม่มีความปลอดภัยในการเข้าใช้ 
เพียงมีไอพีก็สามารถเข้าไปท าการเปิดหรือปิดไฟได้ ในส่วน
ระบบท่ีผู้จัดท าพัฒนาขึ้นนั้นได้เพิ่มส่วนของการดูสถานะการ
ท างานของหลอดไฟ ระบบความปลอดภัยโดยใช้ ช่ือผู้ใช้ 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ราสเบอรี่พาย 

ภาพที่ 2 อุปกรณ์รีเลยโ์มดูล 
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และ รหัสผ่าน รวมทั้งการตั้งเวลา ท าให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก
ในการใช้งานมากขึ้นและสามารถใช้งานระบบได้ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3. การออกแบบระบบ
ระบบพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) จาวาสคริปต์

(JavaScript) และไพทอน (Python) ใช้ฐานข้อมูล MySQL 

เพื่อเก็บข้อมูลภายใต้ตัวจ าลองเซิร์ฟเวอร์ Apache2 โดยใช้
ภาษาพีเอชพี เป็นตัวกลางในการเช่ือมต่อระบบ ภายใต้
แนวคิดแบบ Client/Server ตั วบอร์ ด ราส เบอรี่พาย 
(Raspberry Pi) ใช้ระบบปฏิบัติการ RASPBIAN JESSIE[3] 

ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติแบบโปรแกรมล่วงหน้า 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
และ 2) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป โดยรายละเอียดในส่วนของผูด้แูล
ระบบนั้นประกอบด้วยระบบย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนการ
สมัครเข้าใช้งาน 2) ส่วนการดูและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ และ 3) 
ส่วนการเปิดปิดไฟและการตั้งเวลา  

3.1 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 

สถาปัตยกรรมของระบบควบคุมการเปิดปิดไฟโดย
อัตโนมัติ มีโครงสร้างการท างานโดยอิง เว็บเทคโนโลยี 
(Web Technology) เป็นหลัก โดยการท างานจะเกิดขึ้นเมือ่
ผู้ใช้เรียกใช้งานเข้าไปยังตัวบอร์ดราสเบอรี่พาย (Raspberry 

Pi)  โดยผ่านอินเทอร์เน็ต จากนั้นแอพพลิเคช่ันเซิร์ฟเวอร์ 
จะท าการส่งข้อมูลติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์[1], [4] 
ดังภาพท่ี 4, 5 และ 6  โดยดึงข้อมูลมาจากดาต้าเบส[5] เมื่อ
ผู้ ใ ช้ส่งค าสั่ ง เข้าไปแอพพลิเคช่ันเซิร์ฟเวอร์ จะท าการ
ประมวลผลจัดเก็บข้อมูล และส่งค าสั่งที่ใช้เปิดปิดไฟต่อไปยงั 
GPIO เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังรีเลย์โมดูล (Relay Module) 
การต่อหลอดไฟเส้นแรกจะต่อจากปลั๊กไฟเข้าหลอดไฟ เส้น
ที่สองต่อจากปลั๊กไฟเข้ารีเลย์โมดูล (Relay Module) และ
ต่อจากรีเลย์โมดูล (Relay Module) เข้าหลอดไฟ[2] ดัง
ภาพที่ 3

3.1.2 การออกแบบจอภาพเพ่ือเข้าใช้ระบบ 

จะใช้ ช่ือผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) 
ในการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้ด้วยวิธี
ตรวจสอบรหัสกับฐานข้อมูล จากนั้นจะท าการตรวจสอบ
บทบาทของผู้ใช้ต่อไป ซึ่งระดับการท างานจะแบ่งออกเป็น 2 

ระดับได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั่วไป จอภาพและเมนูที่ใช้
งานจะแสดงแตกต่างกัน 

ภาพที่ 3 System Architecture 

ภาพที่ 4 การออกแบบจอภาพที่ใช้เปิดปิดไฟ 

ภาพที่ 5 การออกแบบสวิตช์เปิด 

ภาพที่ 6 การออกแบบสวิตช์ปิด 
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3.1.3 การออกแบบจอภาพการต้ังเวลา 

การออกแบบจอภาพการตั้งเวลาจะประกอบไปด้วยการ
ตั้ ง เ วลา ในระดับของ ช่ัว โมงและนาที  ผู้ ใ ช้สามารถ
ก าหนดเวลาต่ าสุดเป็นหลักของนาที และมากสุดคือ 23 
ช่ัวโมง 

3.1.4 การออกแบบส่วนแสดงข้อมูลผู้ใช้ 

การออกแบบส่วนแสดงข้อมูลผู้ใช้จะประกอบไปด้วย
ข้อมูล ช่ือผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และช่ือ
สกุลผู้ใช้ รวมทั้งสิทธ์ิการเข้าถึงสวิตช์ในระบบ ปุ่มแก้ไข และ
ปุ่มลบข้อมูล 

3.2 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบควบคุมการเปิดปิด
ไฟโดยอัตโนมัติแบบโปรแกรมล่วงหน้า 

ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลทั้งหมด 2 ตาราง คือ ตารางเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้ และ ตารางเก็บข้อมูลสวิตช์ที่ถูกควบคุม 

3.2.1 ตารางข้อมูลสมาชิก 

เก็บข้อมูล ผู้ใช้ รหัสผ่าน และสิทธิ์ในการใช้งานของ
สวิตช์ในระบบ รายละเอียดตารางแสดงดังภาพท่ี 7 

ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างตารางข้อมูลผู้ใช ้

3.2.2 ตารางข้อมูลสวิตช์ 

เก็บสถานะการตั้งเวลา การเปิดปิด  ช่ือสวิตช์ วินาทีที่
เหลือ เลขของสวิตช์ตาม GPIO และล าดับของสวิตช์ ดังภาพ
ที่ 8 

ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างตารางสวิตช์ที่ถูกควบคุม 

3.3 ตัวอย่างจอภาพของระบบ 

การเข้าใช้งานระบบนั้นผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสเพื่อเข้าใช้
ระบบดังนั้นจอภาพการป้อนรหัสเข้าสู่ระบบจะเป็นจอภาพ
แรกที่ผู้ใช้จะเห็น หลังจากใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะพาไปยังส่วนจอภาพภาพอื่น ๆ ต่อไป ตามระดับของผู้ใช้
ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 9 หากใส่รหัสผ่านในส่วนของ
รหัสผู้ดูแลระบบจอภาพควบคุมสวิตช์ไฟจะปรากฏ ตัวอย่าง
จอภาพแสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 10 ในระดับนี้จะสามารถ
เรียกดูข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดได้เพียงเลือกเมนูดูข้อมูลสมาชิก
ทั้งหมดจอภาพแสดงข้อมูลผู้ใช้ในระบบทั้งหมดแสดงดังภาพ
ที่ 11 ส าหรับจอภาพแสดงรายละเอียดการตั้งเวลาจะได้
จอภาพตั้งเวลาที่ประกอบไปด้วยช่ัวโมงและนาที ดังภาพที่ 
12 

การต่อสายระหว่างบอร์ดราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) 
และรีเลยโมดูล (RelayModule) จะใช้สายทั้งหมด 6 เส้น 
(ขึ้นอยู่กับชนิดของ Relay Module) การเช่ือมต่อระหว่าง 
Relay กับอุปกรณ์แสดงดังภาพที่ 13, 14 และภาพที่ 15 
ส าหรับงานช้ินนี้ได้เลือกใช้ Relay ขนาด 4 ช่องทาง จึง
สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จ ากัด ซึ่งหากต้องการเพิ่มเติม
ขนาดของ Relay ก็จะท าให้การควบคุมท าได้มากข้ึน 
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ภาพที่ 9 จอภาพการล็อกอินเข้าระบบ 

ภาพที่ 10 จอภาพหลักของผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 11 จอภาพดูข้อมูลสมาชิกของผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 12 จอภาพส าหรับต้ังเวลาแต่ละสวิตช์ 

ภาพที่ 13 การเช่ือมต่อระหว่างบอร์ด Raspberry Pi กับ 
Relay Module 

ภาพที่ 14 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ทั้งหมด 
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3.4 การออกแบบการควบคุม 

ระบบที่พัฒนาขึ้น ได้แบ่งส่วนควบคุมการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก ่

3.4.1 ส่วนควบคุมแบบอาศัยผู้ใช้ในการสั่งงาน 

ระบบงานในส่วนนี้ผู้ใช้จะต้องเข้ามากรอกข้อมูลที่จ าเป็น 
เพื่อใช้ในการท างาน เช่น ช่องควบคุมสัญญาณ เวลาที่
ต้องการให้มีผล เป็นต้น และนอกจากนี้ผู้ใช้ยังจะสามารถ
สั่งงานเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้แบบทันที ณ จอภาพ
ควบคุมการท างาน 

3.4.2 ส่วนการควบคุมแบบอัตโนมัติ 

ในส่วนนี้ระบบจะอาศัย โปรเซสที่ท างานอยู่เบื้องหลัง 
โดยจะท าหน้าที่จับเวลา และอ่านข้อมูลที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้จาก
ฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจที่จะ เปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่
ผู้ใช้ต้องการ  โดยการจับเวลาจะใช้โปรแกรม ภาษาไพทอน 
(python) ในการท างานอยู่เบื้องหลัง ตัวโปรแกรมจะท างาน
โดยอัตโนมัติ และจะปิดตัวเองเมื่อปิดเครื่อง หรือผู้ดูแล
ระบบท าการบังคับให้หยุดการท างานเท่านั้น ตัวอย่าง
จอภาพผลการท างานแสดงดังภาพท่ี 16 

ภาพที่ 16 ขณะโปรแกรมจับเวลาก าลงัท างาน 

4. ผลการทดสอบ
การจัดท าโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์เรื่องระบบ

ควบคุมการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติแบบโปรแกรมล่วงหน้า 
ได้ผล  ปิดไฟได้อย่างถูกต้อง แต่ประสิทธิภาพการจับเวลายัง
มีการคลาดเคลื่อน +-5 วินาทีซึ่งจุดนี้ยังต้องแก้ไขต่อไปให้มี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบสถานะได้ และ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ ท าให้ผู้ใช้งานได้รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว อย่างไรก็ตามการใช้งานตัวระบบตัว
จับเวลาค่อนข้างเข้าถึงยากต้องอาศัยความรู้ เกี่ยวกับ
เครือข่าย ส าหรับขั้นต่อไปจะได้พัฒนาให้การท างานของ
ระบบตัวจับเวลาสามารถท างานไดง่้ายขึ้นเพื่อจะได้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นยังมี
ขั้นตอนการเช่ือมต่อค่อนข้างมากท าให้การน าไปใช้งาน
จ าเป็นจะต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน ผู้ที่ไม่มี
ความรู้ในด้านนั้นเป็นการเฉพาะอาจเกิดความไม่สะดวก  

5. สรุป
การพัฒนาระบบควบคุมการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติแบบ

โปรแกรมล่วงหน้า ท าให้สามารถควบคุมระบบไฟ ที่เช่ือมต่อ
อยู่กับบอร์ด Relay Module ได้ตามต้องการ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดของ
หลอดไฟได้ และสามารถตั้งเวลาการเปิดหรือปิดหลอดไฟแต่
ละหลอด หรือแม้แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ ท าให้เกิดความ
สะดวกแก่ผู้ใช้ อีกทั้งยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้พิการ
หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเปิด-ปิดไฟได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็
ตามระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นเพียงระบบต้นแบบที่ใช้งานกับ 

ภาพที่ 15 ผลการท างานเม่ือเปิดสวิตช์ควบคุมหลอดไฟ 
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Relay ขนาดมากสุด 4 ช่องทางเท่านั้น หากจะน าไปใช้งาน
จริงกับขนาด Relay ที่มากกว่านี้ และจะต้องปรับเปลี่ยน
ระบบฐานข้อมูลให้มีความยืดหยุ่น รวมทั้งเพิ่มเติมระบบการ
แจ้งเตือน เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะการท างานให้มากขึ้น
ต่อไป 

6. เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอโปรแกรมการจดัสวนญี่ปุ่นด้วยตนเอง

บนเว็บแอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมที่อ านวยความสะดวกให้
ผู้ที่ต้องการจัดสวน ระบบนี้สามารถจัดสวนให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ โดยใช้มาตรฐานตามหลักการออกแบบสวนญี่ปุ่นซึ่งมี 
3 รูป แบ บ  คื อ  ส วน เนิ น เข า (Tsukiyama) ส วน เซน 
(Karesansui) และสวนน้ าชา (Chaniwa) เพื่อให้ได้สวน
ญี่ปุ่นที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบให้กับผู้ใช้ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกดู
รูปแบบของการจัดสวนญี่ปุ่นได้ทั้งในแบบ 2  มิติ และใน
แบบ 3 มิติ โปรแกรมสามารถบันทึกรูปภาพ 2 มิติ เพื่อ
น าไปเป็นต้นแบบในการจัดสวนได้อีกด้วย  

ค ำส ำคัญ : การจัดสวนญี่ ปุ่ น  การจ าลองภาพ 2 มิ ติ      
การจ าลองภาพ 3 มิติ เว็บจีแอล 

Abstract 
This paper presents a web application for 

simulation of Japanese garden arrangement. The 
program is applicable for those who want to 
design the garden. The system provides the 
appropriate Japanese garden style according to 
the land space. The principle of Japanese garden 
design consists of three patterns: Park Hill 
Gardens (Tsukiyama), Zen Gardens (Karesansui), 
and tea Gardens (Chaniwa). In order to meet the 
users’ requirements in the Japanese garden 
design and to reduce the designing costs, by using 

the web application, the users can choose to view 
models of the Japanese garden styles, both in 2D 
and in 3D simulation. The 2D images in the 
web application can be saved as the Japanese 
garden design prototype.

Keywords: Japanese Landscaping, 2D and 3D Data 

Simulation, WebGL 

1. บทน ำ
เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ได้มีการน าเอาธรรมชาติเข้ามาอยู่

ใกล้ตัวมากขึ้น เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับ
มนุษย์เราอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการจัดสวนหลากหลาย
สไตล์ที่มีเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองต่อสไตล์
การชอบของแต่ละคน ทั้งดอกไม้ ต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ
นานาชนิด ที่ช่วยให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยสีสัน ของ
ความเป็นธรรมชาติ  และช่วยให้เกิดความผ่อนคลายจาก
ความเหนื่อยล้า 
 แม้ว่าการจัดสวนจะมีหลายแบบ ให้ผู้ที่ต้องการจัดสวน
ได้เลือกตามความชอบของตนเอง แต่การจัดสวนก็ไม่เป็นที่
นิยมมากนัก เนื่องจากการออกแบบสวนนั้นต้องใช้ความรู้
หลายด้าน ต้องค านึงถึง สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นดิน และ
ทิศทางของลม นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจในศิลปะ 
เพื่อให้สวนนั้นมีความสวยงาม คนส่วนมากจึงนิยมจ้างนักจัด
สวน เพื่อออกแบบสวนให้ตรงตามความต้องการของตนเอง 
ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเป็นจ านวนมาก และเกิดความ
ยุ่งยากหากต้องการจัดสวน ส าหรับเนื้อที่ไม่มากนัก เช่น 
อาคารพาณิชย์ หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้น  
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 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการจัดสวนญี่ปุ่น 
บทความนี้น าเสนอการศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการจัดสวนตั้งแต่การเลือกแบบ
แปลนบ้าน การวัดขนาดพื้นที่ของส่วนที่ต้องการจัด เพื่อท า
การก าหนดขนาดพื้นท่ีจริงต่อพ้ืนที่จ าลอง การใช้อัลกอรึทึม
ในการจัดวางอุปกรณ์ที่อ้างอิงตามหลักของการจัดสวน
มาตรฐานของสวนญี่ปุ่น รวมทั้งการจ าลองภาพเป็นรูปแบบ
ของภาพ 3 มิติ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการจัด
วางอุปกรณ์ในส่วนที่รูปภาพ 2 มิติ ไม่สามารถแสดงให้เห็น
ได้  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 WebGL 
 WebGL (Web-based Graphics Language) [1] เป็น 
JavaScript API มีประสิทธิภาพในการแสดงภาพกราฟิก 
3 มิติ และภาพกราฟิก 2 มิติ ที่สามารถท างานร่วมกัน 
(Interoperability) ซึ่งเป็นแนวทางที่จะท าให้ข้อมูลในระบบ 
หรือส่วนประกอบต่างๆ ที่ไม่ได้มาจากที่เดียวกัน สามารถ
พูดคุย ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โดย 
WebGL สามารถท างานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกรุ่นที่เข้า
ร่วม โดยไม่ต้องอาศัย plug-in ที่ส าคัญท างานแสดงผล 
3 มิติบนเว็บเบราว์เซอร์ผ่านจาวาสคริปต์ ใช้ภาษาจาวา
สคริปต์ ในการควบคุมการแสดงผล  

Three.js เป็นไลบรารีหนึ่งของ JavaScript ใช้ส าหรับ
แสดงผลกราฟฟิก 3 มิติ ของ WebGL บนส่วนติดต่อบนเว็บ 

เป็นส่วนหนึ่ งในกรอบงานที่ ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด 

ในขณะที่จะต้องใช้โค้ด JavaScript 100 กว่าบรรทัด ในการ
สร้างวัตถุพื้นฐานใน WebGL แต่สามารถสร้างวัตถุเดียวกัน
ได้เพียงไม่ กี่บรรทัดใน Three.js  
 ในการแสดงผลรูปทรง 3 มิติ ของโปรแกรมการจัดสวนฯ
จะเปิดใช้งานปลั๊กอิน Inka3D [2] เป็นปลั๊กอินที่ใช้ในการ
แปลงรูปภาพ 3 มิติ จากโปรแกรม Autodesk Maya ซึ่ง
เป็นโปรแกรมเพื่อการออกแบบและสร้างรูปทรง 3 มิติ ไป
เป็นข้อมูล 3 มิติ ที่สามารถแสดงผลบนเว็บผ่านการท างาน
ของ WebGL และแก้ไขข้อมูลรูปภาพผ่านจาวาสคริปต์ 
ขัน้ตอนการแปลงรูปภาพ 3 มิติ และการแสดงผลวัตถุ 3 มิติ
บนเว็บ แสดงดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามล าดับ

รูปท่ี 1. ขั้นตอนการแปลงรูปภาพ 3 มิติบนเว็บ 

2.2 กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน 
ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดสวนญี่ปุ่นด้วยตนเองบน

เว็บแอปพลิเคชัน นั้นจะแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนที่ใช้
ติดต่อกัน คือ  

รูปท่ี 2. การแสดงผลวัตถุ 3 มิติบนเว็บ 

1) ฐานข้อมูล (Database) เป็นส่วนที่ ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลอุปกรณ์ ส าหรับฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ได้แก่ MySQL โดยใช้ภาษา SQL ในการเขียนโปรแกรม 

2) ส่วนติดต่อผู้ ใช้  (Front-end) เป็นส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งานเพื่อใช้แสดงเนื้อหาข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน โดย
ในส่วนน้ีจะใช้ HTML5 และ JavaScript เป็นหลัก 
 โดยที่ทั้ง 2 ส่วนนี้จะใช้โปรแกรม NetBeans IDE 8.0.2 
ในการพัฒนา 

2.3 รูปแบบหลักของสวนญี่ปุน่ 
รูปแบบหลักของสวนญี่ปุ่นนั้นจะม ี3 รปูแบบ คือ [3] 

1) สวนเนินเขา (Tsukiyama)

เดิมญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากเกาหลี เป็นการจัดสวนที่
จ าลองแบบธรรมชาติ และพัฒนาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบ 
โดยผสมผสานกับวิธีทางชีวิตมนุษย์ ยึดแก่นแท้ทางด้าน
ปรัชญา องค์ประกอบของสวนเนินเขาประกอบด้วย ภูเขา
จ าลอง น้ าตก ล าธาร ชายหาด สระน้ า เกาะแก่ง และน้ าพุ 
พืชพรรณที่มีรูปทรงสวยงามตามธรรมชาติ หรือบางครั้งก็มี
การตัดควบคุมทรง ใช้หินธรรมชาติเป็นองค์ประกอบของ
การจัด มีการทิ้งหินตามก้นของล าธาร นอกจากนี้ยังมี
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น สะพานหิน ตะเกียงหิน และสนาม
หญ้า สวนเนินเขา แสดงดังรูปที่ 3  
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รูปท่ี 3. แบบแปลนสวนเนินเขา [4] 

2) สวนเซน (Karesansui)

หรือสวนแห้ง สวนหิน ได้รับอิทธิพลมาจากจีน เป็น
การจัดสวนตามหลักศาสนาพุทธนิกายลัทธิเซน การจัดสวน
แบบเซนนี้มุ่งเน้นจินตนาการและการสร้างสรรค์ความคิด 
แบ่งได้เป็น 2 แบบย่อยคือ 

x สวนท่ีปราศจากต้นไม้เป็นองค์ประกอบ
องค์ประกอบหลักของการจัดสวนนี้ คือ การจัด

กลุ่มหิน เพื่อจินตนาการเป็นภาพแก่ง การล่องเรือ หรืออื่นๆ 
การจัดหินนิยมจัดเป็นนัยแห่งความคิด (Idea Symbolism) 

x สวนท่ีมีต้นไม้เป็นองค์ประกอบ
องค์ประกอบการจัดจะประกอบไปด้วยกลุ่มหิน

ต้นไม้ที่มีรูปทรงตามธรรมชาติ ขึ้นตามซอกหินหรือทราย มี
การวาดลาย เพื่อให้เกิดจินตนาการ 

แบบแปลนสวนแบบเซน แสดงดังรูปที่ 4 

รูปท่ี 4. แบบแปลนสวนเซน [5] 

3)  สวนน้ าชา (Chaniwa)

เอกลักษณ์โดดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของสวนญี่ปุ่น นั้นก็คือ
สวนน้ าชา จะมีความเกี่ ยวเนื่ องกับพิ ธีชงช า  โดยใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ได้มีการแยกห้องชงชา ออกจากตัวบ้าน
มาไว้ในสวนน้ าชา จึงเป็นสวนที่อยู่ติดกับห้องพิธีชงชา  
รูปแบบของสวนน้ าชา จะมีความถ่อมตัว   มีความเรียบง่าย 
และเป็นธรรมชาติ สวนน้ าชามีแนวคิดที่ลึกซึ้ง ในการจัด
ระเบียบของจิตวิญญาณเพื่อท าตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ 
การออกแบบพื้นที่ของสวนชา 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพื่อ
การใช้ประโยชน์ อีก 40 เปอร์เซ็นต์ส าหรับคุณค่าด้าน
สุนทรีย์ องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการจัดมี อ่างน้ าหิน 
ตะเกียงหิน ท่อน้ าไม้ไผ่ เพื่อให้น้ าหยด และท าให้เกิดเสียง 

สวนน้ าชา แสดงดังรูปที่ 5 

รูปท่ี 5. แบบแปลนสวนน้า้ชา [6] 

3. กำรออกแบบแอปพลิเคชัน
โครงสร้างของโปรแกรมการจดัสวนญี่ปุ่นด้วยตนเองบน

เว็บแอปพลิเคชันแสดงดังรูปที ่6

รูปท่ี 6. แผนภาพโครงสร้างของโปรแกรมการจัดสวนญี่ปุ่นด้วย
ตนเองบนเว็บแอปพลิเคชัน 

MySQL 

Database 

Server side 

JavaScript 

Client side 

Request 

Response 

    Web browser 
<HTML5> 

User Interface 

WebGL 
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 จากรูปที่ 6 ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานระบบการจัดสวนญี่ปุ่น
ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้จะเข้าระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในส่วน
ของ Client Side ที่เช่ือมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลักในส่วนของ
Server Side ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีฐานข้อมูล MySQL 

เป็นส่วนจัดการข้อมูลที่ต้องใช้ในการให้บริการฝั่ งของ
ผู้ใช้บริการ (User) ซึ่งมีการจัดการข้อมูลของการแสดงผล
ด้วย HTML5 ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานในส่วนของการ
แสดงผลเป็นภาพ 3 มิติ ผ่านทางไลบรารี WebGL และ
สามารถท างานในส่วนของการท างานอื่นๆเช่น ฟังก์ชันการ
ค านวณพื้นที่ท่ีผู้ใช้ต้องการจัดสวน ฟังก์ชันการก าหนดขนาด
ของส่วนที่ต้องการจัดสวน ฟังก์ชันเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นผ่าน
ทาง JavaScript บนเซิร์ฟเวอร์หลัก 

 โปรแกรมการจัดสวนญี่ปุ่นด้วยตนเองบนเว็บแอปพลิเค-

ชันประกอบไปด้วย 8 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันเลือกแบบแปลน
และทิศทาง ฟังก์ชันเลือกส่วนที่ต้องการจะจัดสวน ฟังก์ชัน
ก าหนดขนาดของส่วนท่ีจะจัดสวน ฟังก์ชันเลือกรูปแบบของ
สวน ฟังก์ชันเลือกอุปกรณ์ ฟังก์ชันเลือกแสดงภาพสวนแบบ 

2 มิติ ฟังก์ชันเลือกแสดงภาพสวนแบบ 3 มิติ และฟังก์ชันสั่ง
พิมพ์ภาพสวนแบบ 2 มิติ สามารถสร้าง Activity Diagram 
ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงการท างานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ 
ได้ดังรูปที่ 7 

รูปท่ี 7. แผนภาพ Activity Diagram 

จากรูปที่ 7 สามารถอธิบายถึงฟงัก์ชันการท างานของผู้ใช้ได้
ดังนี ้

1) ฟังก์ชันแบบแปลนบ้าน ในส่วนนี้ผู้ใช้จะเลือกแบบ
แปลนบ้านตามแบบแปลนบ้านของตนเอง รวมทั้งปรับ 
เปลี่ยนทิศทางของแบบแปลนให้ตรงกับทิศทางของบ้าน   

2) ฟังก์ชันส่วนที่ต้องการจะจัดสวน ผู้ใช้ระบบสามารถ
เลือกว่าต้องการจัดสวนในส่วนใดบ้างของแบบแปลนได้ 

3) ฟังก์ชันก าหนดขนาดแบบแปลน ผู้ใช้ระบบสามารถ
ก าหนดขนาดของแบบแปลนที่ได้เลือกไว้ ให้ตรงกับขนาด
ของแบบแปลนบ้านของผู้ใช้ระบบได้ ซึ่งในที่นี้โปรแกรมได้
ก าหนดมาตราส่วนขนาดของแบบแปลนในโปรแกรม 
กับขนาดของแบบแปลนจริง ไว้ที่ 1 เซนติเมตร ต่อ 100 
เซนติเมตร หรือ 1:100 cm. 

4) ฟังก์ชันเลือกรูปแบบของสวนญี่ปุ่น โดยสามารถ
เลือกได้ 3 รูปแบบ คือ สวนเนินเขา (Tsukiyama) สวนเซน 
(Karesansui) และสวนน้ าชา (Chaniwa) 

5) ฟังก์ชันเลือกอุปกรณ์ โดยสามารถเลือกอุปกรณ์ที่
ผู้ใช้ต้องการจัดเอง และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องการให้ระบบจัดให้ 
อีกทั้งสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบได้ 

6) ฟังก์ชันแสดงภาพสวนแบบ 2 มิติ จะเป็นการแสดง
ภาพสวนตามที่ผู้ใช้ได้จัดเองโดยการลากวางวัตถุ กับระบบ
ได้ท าการจัดให้อัตโนมัติตามอัลกอริทึมที่ได้จัดท าไว้ในระบบ
โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจัดสวนญี่ปุ่น  

7) ฟังก์ชันเลือกแสดงภาพสวนแบบ 3 มิติ ผู้ใช้ระบบ
สามารถเลือกดูรูปภาพสวนที่ได้จัดไว้แล้วเป็นแบบ 3 มิติ 

8) ฟังก์ชันสั่งพิมพ์รูปภาพ 2 มิติ เพื่อน าไปเป็นต้นแบบ
ที่ใช้ในการจัดสวน 

4. ผลกำรทดลอง
ผลการท ดลองนี้ ได้ จ ากการท ดลองใน อุ ป กรณ์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Dell N4110 ขนาดหน้าจอกว้าง 14 

นิ้ว โดยท าการทดลองบนเบราว์เซอร์ Google Chrome 

โดยการทดลองนี้ก าหนดให้แบบสวนท่ีผู้ใช้ต้องการจะใช้เป็น
สไตล์ในการจัด คือ สวนญี่ปุ่น รูปแบบสวนเนินเขา ผู้ใช้
สามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้โดยการโต้ตอบกับระบบ
ตามขั้นตอนดังรูปที่ 8 ถึงรูปที่ 15 

เลือกแบบแปลนและทิศทาง แสดงแบบแปลนท่ีเลือกและทิศทาง 

เลือกส่วนท่ีต้องการจะจัด
สวน 

แสดงพื้นท่ีท่ีต้องการจัดสวน 

ก าหนดขนาดของส่วนท่ีจะจัดสวน แสดงแบบแปลนตามขนาดท่ีก าหนด 

เลือกรูปแบบสวนญี่ปุ่น แสดงแบบสวนญี่ปุ่นท่ีผู้ใช้เลือก 

เลือกอุปกรณ์จัดสวนท่ีผู้ใช้ต้องการจัดเอง 

เลือกอุปกรณ์จัดสวนท่ีผู้ใช้ต้องการให้ระบบจัด 

จัดสวนพร้อมแสดงภาพสวนท่ีจัดเป็น 2 มิติ 

เลือกแสดงภาพสวนแบบ 3 มิติ แสดงแบบสวนเป็น 3 มิติ 

สั่งพิมพ์ภาพสวนเป็นรูปภาพแบบ 2 มิติ 

[ไม่ชอบสวนท่ีระบบจัดให้] 

[ชอบสวนท่ีระบบจัดให้] 

ผูใ้ช้ ระบบ 
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รูปท่ี 8. แบบแปลนบ้าน

 รูปที่ 8 แสดงหน้าจอส าหรับการเลือกแบบแปลนบ้าน
ของผู้ใช้ระบบ ซึ่งแบบแปลนจะมีให้เลือก 5 แบบแปลน
ด้วยกัน โดยพื้นที่รอบหลังคาบ้าน คือ พื้นที่ที่สามารถจัด
สวนได้  

รูปท่ี 9. ส่วนที่ต้องการจัดสวน 

 รูปที่ 9 แสดงหน้าจอส าหรับเลือกส่วนที่ต้องการจัดสวน 
โดยระบบจะแบ่งสเกลเป็นตารางขนาด 1x1 cm. ไว้ให้ผู้ใช้ 
ใช้เม้าส์คลิกคลุมเลือกสว่นของพื้นที่รอบบ้านท่ีต้องการจะจดั
สวน เมื่อท าการเลือกส่วนได้แล้ว ผู้ใช้จึงกรอกขนาดความ
กว้างของพื้นที่แต่ละด้าน

รูปท่ี 10. รูปแบบของสวนญี่ปุ่น 

 รูปที่ 10 แสดงรูปแบบของสวนญี่ปุ่น โดยสามารถเลือก
ได้  3 รูปแบบ คือ สวนเนินเขา (Tsukiyama) สวนเซน 
(Karesansui) และสวนน้ าชา (Chaniwa) ซึ่งในที่นี้ เลือก
รูปแบบของสวนญี่ปุ่นแบบสวนน้ าชา 

รูปท่ี 11. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการจัดสวน 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอส าหรับเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดสวน โดยอุปกรณ์จะแบ่งเป็นประเภท เช่น ไม้ยืนต้น ไม้
พุ่ม สนประดับ เป็นต้น

รูปท่ี 12. จัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวนเอง 

 รูปที่ 12 แสดงหน้าจอส าหรับให้ผู้ใช้ดึงอุปกรณ์ที่เลือกไว้
ไปจัดวางตามส่วนท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยจะมีกล่องอุปกรณ์ ตาม
อุปกรณ์ที่ได้เลือกไว้ ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวน

รูปท่ี 13. โปรแกรมจัดสวนให้อัตโนมัติตามข้อมูลที่ผู้ใช้เลือก 

 รูปที่ 13 แสดงหน้าจอที่ผู้ใช้ให้ระบบท าการออกแบบ
สวนให้อัตโนมัติตามอุปกรณ์ที่ได้เลือกไว้ในเมนูเครื่องมือท่ีใช้
จัดสวน 
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รูปท่ี 14. แสดงสวนที่จัดไว้แล้วเป็นแบบ 3 มิติ 

 รูปที่ 14 แสดงแบบสวนท่ีได้จัดไว้แล้วในแบบ 2 มิติ เป็น
แบบสวนแบบ 3 มิติ 

รูปท่ี 15. การพิมพ์ภาพสวนเป็นรูปภาพแบบ 2 มิติ 

 รูปที่ 15 การพิมพ์ภาพแบบสวน รวมทั้งการบันทึกภาพ
แบบสวน เพื่อน าไปเป็นต้นแบบส าหรับจัดสวน

5. บทสรุป
จากการด าเนินการ โปรแกรมการจัดสวนญี่ปุ่นด้วย

ตนเองบนเว็บแอปพลิเคชัน สามารถช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องการจัดสวนญี่ปุ่นได้ตรงตามรูปแบบ
มาตรฐานของสวนญี่ปุ่น เนื่องจากระบบได้ท าการค านวณ
ขนาดของพื้นที่ ที่จ าลองบนเว็บไซต์ ต่อขนาดพื้นที่จริงของ
ผู้ใช้ และยังได้มีการน าข้อมูลของสวนญี่ปุ่นมาใช้ในส่วนของ
ขั้นตอนการจัดวางอุปกรณ์ เช่น ต้นไม้ประเภทต่างๆ หิน 
ตะเกียง และที่ดื่มน้ าชา เป็นต้น โดยที่ข้อมูลทั้งหมดถูก
ก าหนดไว้แล้วในโปรแกรม ว่าควรอยู่ต าแหน่งใดจึงเหมาะสม
ที่สุด อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถแสดงสวนที่จัดไว้แล้วเป็น
รูปแบบ 3 มิติ โดยอาศัย WebGL ที่ เป็นเครื่องมือหลัก
ส าหรับการสร้างภาพในรูปจ าลอง 3 มิติ บนเว็บแอปพลิเค-

ชัน ซึ่ งช่วยให้ผู้ ใช้ทราบถึงองค์ประกอบของอุปกรณ์         
ที่รูปแบบ 2 มิติ ไม่สามารถบอกได้ เช่น ความตื้น-ลึก ของ
อุปกรณ์ 
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พา ไ ร: แอปพลิเคชันจัดการร ั ผานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
Passwire: Password Manager Application on Android 

ณัฐพล นิลเตา   ณัฐเ ร ฐ ธีร ัฒนานนท ปฐมพง  ประ ม งิ   และ  รุงรัตน เ ียง รีพนา ัลย 

าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร คณะ ิทยา า ตร และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
. .  . .

บทคัดยอ 
แอปพลิเคชันพา ไ ร (Passwire) มี ัตถุประ งคเพ่ืออําน ย

ค าม ะด กใ กับผูใชในการดูแลและจัดการบัญชีร ั ผานท่ีมี
ลายบัญชี เน่ืองจากในการจําร ั ผานน้ันทําไดยาก ร มไปถึง

การใชร ั ผานเดีย กันทุกแอปพลิเคชันทําใ มีค ามปลอดภัยท่ี
ต่ํามาก จึงไดนํา ลักการของ “Master Password” มาใช ใน
รูปแบบตั อัก ร ตั เลข และรูปภาพ ซึ่งการทํางานน้ันผูใช
ามารถใชไดท้ังแบบออนไลนและแบบออ ไลนโดยมีการจัดการ

บัญชีร ั ผานแอปพลิเคชัน (Passwire Assistant) และการ ราง
ร ั ผานท่ีปลอดภัย (Password Generator) ในเรื่องค าม
ปลอดภัย Master Password จะถูกแ ชด ย SHA-2 กอนบันทึก 

นขอมูลอ่ืนจะถูกเขาร ั ด ยอัลกอริทึม AES 256-CBC และใช
การเช่ือมตอกับเซิร เ อรท่ีเกบร ั ด ยโปรโตคอล HTTPS  

คํา ําคัญ: การ รางร ั ผาน มา เตอรพา เ ิรด ร ั ผาน 

ร ั ผานแบบรูปภาพ แอนดรอยด 

Abstract 
Passwire is a password manager android based 

application aiming at managing and securing users’ 

passwords. Remembering every account passwords is 

too difficult but using the same password in every 

account results in a low account’s security. Passwire 

solves the problem by using “Master password” (Text, 

Number and Graphic). Passwire users can choose 

between an offline mode or an online mode. Features 

of application include Password Strength Analyzer, 

Password and Note Keeper, Passwire Assistant and 

Password Generator. For security, the master password 

will be hashed by SHA-2 and other data will be 

encrypted by AES 256-CBC. HTTPS protocol is used for 

the secure communication between the phone and 

the server. 

Keywords: Android, Graphical Password, Master 

Password, Password Generator 

1. บทนํา
ปจจุบันมีเ ็บไซตและแอปพลิเคชันตางๆ ใ ใชงานเปนจําน น

มาก ทําใ ตองมีการใชงานระบบบัญชีผูใช (User Account) 

ร มกับร ั ผาน (Password) ในการยืนยันตั ตนมากตามไปด ย 

การท่ีผูใชงานมีร ั ผานท่ีแตกตางกันในแตละบัญชี ทําใ จดจํา
ร ั ผานไดยาก ซึ่งผูใชงานมักแกปญ าด ยการจดร ั ผานไ
ตามท่ีตางๆ รือใชร ั ผานท่ีเ มือนกันทุกบัญชีเพ่ือค าม ะด ก
และงายในการจดจํา แต ิธีการน้ีทําใ ค ามปลอดภัยในการใช
งานระบบบัญชีผูใชต่ําลง ผูจัดทําเล็งเ ็นถึงค ามเ ี่ยงทางค าม
ปลอดภัยและค ามยุงยากในการจัดการร ั ผานของผูใช จึงได
พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช ลักการของ “Master Password” 

โดยแบงการทํางานออกเปน 2 โ มด คือ ออนไลนและออฟไลน 
นอกจากน้ีแอปพลิเคชันจะมี น ิเคราะ ค ามยากงายของ
ร ั ผาน และอนุญาตใ ผูใช ามารถเลือก ิธีจําร ั ผานได
มากก า 1 ิธี เชน เลือกท้ังการใชร ั ตั อัก รและการใชรูปภาพ 

และยังมี นในการ ิ เคราะ ค ามแข็งแรงของร ั ผาน 
(Password Analyzer) ถาร ั ผานของผูใชไมแข็งแรงพอแอป
พลิ เค ชันมีฟงกชันท่ีช ยในการ รางร ั ผาน (Password 

Generator) เพ่ือ รางร ั ผานท่ียากตอการโจมตีได 

าเ ตุท่ีตองมี Master Password เพ่ือค ามปลอดภัยของ
บัญชีอ่ืนๆ เพราะ ากเราใชร ั ผานเ มือนกันทุกบัญชีผูใช เมื่อมี
คนรายแฮกร ั ไปไดแมแตครั้งเดีย  บัญชีท้ัง มดจะตกอยูใน
อันตรายทันที ดังน้ันจึงค รใช Password ตางกันในทุกบัญชีผูใช
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เ มอ และการใช Master Password น้ีจะทําใ ะด กมากข้ึนใน
การช ยจํ า ร ั ผ าน ท่ีตา ง กัน  แตอยางไร ก็ตาม  Master 

Password จําเปนท่ีจะตองมีค ามปลอดภัยท่ี ูงมาก เพ่ือเก็บ
รัก าร ั ผานท้ัง มดไ อยางปลอดภัย ค ามตองการท้ัง มดน้ีจึง
เปนท่ีมาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน Passwire 

2. ทฤ ีและงาน ิจัยท่ีเกี่ย ของ
2.1 ทฤ ีการเขาร ั ลับขอมูล 

การเขาร ั ลับของขอมูล (Encryption) มายถึง การท่ีทํา
การเปลี่ยนแปลงขอมูลเพ่ือไมใ บุคคลท่ีไมอนุญาตเขาใจขอมูลได 

นการถอดร ั ลับของขอมูล (Decryption) มายถึง การท่ีทํา
การเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีไดจากการเขาร ั กลับมาเปนขอมูลเดิม 
โดยท่ี ิธีการ รืออัลกอริทึมท่ีใชเขาร ั และถอดร ั จะไมเปน
ค ามลับ นท่ีเปนค ามลับคือคียท่ีใชในการเขาและถอดร ั
เทาน้ัน [1] 

การเขาร ั ามารถแบงตาม ิธีการใชคียไดเปน 2 ิธีดังน้ี 

2.1.1 Symmetric Key Cryptography 

 คือ การเขาร ั และถอดร ั ขอมลูด ยคียเดยี กัน (Secret 

Key) ท้ังผู งและผูรับ  

ร ที่ 2 1 S mmetric e  r ptograph  
จากรูปท่ี 2.1 ในการเขาร ั ผู งจะนําขอค ามท่ีตองการ ง 

ไปทําการเขาร ั ขอมูลและผูรับจะนําขอค ามท่ีเขาร ั มาแล
มาทําการถอดร ั ซึ่งคียท่ีใชตองเ มือนกัน
2.1.2 Asymmetric Key Cryptography 

 คือ การเขาร ั และถอดร ั แบบ องคีย โดยประกอบด ย 
คีย นตั  (Private Key) ซึ่งผูเปนเจาของจะทราบเพียงคนเดีย
และคีย าธารณะ (Public Key) เปนคียท่ีประกา ใ ผูอ่ืนทราบ 

ร ที่ 2.2 As mmetric e  r ptograph  
จากรูปท่ี 2.2 ในการเขาร ั  ผู งจะนํา Public key ของผู

รับมาใชเขาร ั ขอมูลท่ีตองการ ง และในการถอดร ั ผูรับจะนํา
ขอค ามท่ีเขาร ั แล และ Private Key ของตนเองไปผาน
กระบ นการถอดร ั  ํา รับการเขาและถอดร ั ด ยคียคูน้ี

จะตองไดรับการพิ ูจนแล าจะมีเฉพาะคียคูน้ีเทาน้ันท่ีจะ
ามารถใชเขาและถอดร ั ร มกันได

2.1.3 Cryptographic Hash Function

เปน Hash Function ท่ีมีคุณ มบัติ One-Way Function คือ 
เมื่อมีการแฮชขอมูลแล จะทําใ ขอมูลน้ันกลับมาเ มือนเดิมไมได
ขอมูลนําเขา (Input Data) จะถูกเรียก า “Message” 

นขอมูลนําออก (Output Data) จะถูกเรียก า “Message 

Digest” รือ “Digest” รือ Hash Value (h) โดยคุณ มบัติ
ของ Hash Function มีดังน้ี  

- ไมมีการกํา นดขนาดของ Input 

- Output จะขนาดคงท่ีไม า Input จะมีขนาดเทาใด 

- คําน ณคายอนกลับไดยาก (One-Way Function) 

- เมื่อทราบขอค าม M และคา Digest ของ M เปนไป
ไดยาก (Intractable) ท่ีจะ าอีกขอค าม (M’) ท่ีมี
คา Digest เทากับ h ได 

- เปนไปไดยากท่ีจะ ุมขอค าม 2 ขอค าม (M1 และ 
M2) และคาของ hash value ของท้ัง องขอค าม
h(M1) และ h(M2) เทากัน 

ด ยเ ตุน้ี Cryptographic Hash Function จึงถูกนําไป
ประยุ กต ใชในทางค ามปลอดภัยของขอมู ล เ ชน  ใช ใน 

Digital Signatures การเขาร ั  Password Message 

Authentication Codes (MAC) และ ระบบการยืนยันตั ตนอ่ืนๆ 

 Cryptographic Hash function ท่ีนิยมใชไดแก MD5 SHA-1 

และ SHA-2 โดยปจจุ บันมาตรฐานท่ีใช ํ า รับ ทํา  Digital 

Signature ตองไมต่ําก า 160 บิต [2] 

ร ที่ 2.3 r ptograhic ash nction

2.2 Message Integrity 
ในการรับ งขอมูลระ างผูรับและผู งน้ัน จะมีการตร จ อบ

ค ามถูกตองของขอมูล าขอมูลท่ีผูรับไดรับน้ันถูกตองตรงกับ
ขอมูลท่ีผู ง งมา รือไม โดยจะใชคา Message Authentication 

Code (MAC) ซึ่งเปนขอมูลท่ีไดมาจากการใชฟงกชันในการ าคา 
MAC มาตร จ อบค ามถูกตองของขอมูล [3,4] 

2.3 Digital Signature 
 ลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) มีคุณ มบัติคือผูรับ 
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ามารถพิ ูจนได าผู งไม ามารถปฏิเ ธถึงการเปนผู ง
ขอค าม (Non-Repudiation) เน่ืองจากขอค ามมีขนาดไมคงท่ี 

กอนทําลายเซ็นดิจิตอลจึงมีการทํา Message Digest กอน 

 Message Digest จะทําการเปลี่ยนขอค ามท้ัง มดใ เ ลือ
เ พียงขอค าม ั้น ๆ  ท่ีมีขนาดคงท่ี  ซึ่ งจะถูก ราง ข้ึนด ย 
Cryptographic Hash Function  

ร ที่ 2.4 การสราง Digital Signat re 

ร ที่ 2.5 การ อดรหัสDigital Signat re 

จากรูปท่ี 2.4 และ2.5 ในการทํา Digital Signature จะใช 

Message Digest ยอยขอค ามเพ่ือนํามาใชร มกับ Private Key 

ของผู งขอค ามในการ รางลายเซ็นดิจิตอลซึ่งจะแนบไปกับ
ขอค าม ผูรับจะใช Public Key ของผู งในการตร จ อบ 
(Verify) ลายเซ็น โดยทําการนํา Message Digest ของขอค าม 

Digital Signature และ Public Key ของผู งไปเขากระบ นการ
ตร จ อบ ถาถูกตองแ ดง าขอค ามท่ีไดน้ันมาจากผู งตั จริง 
ไมไดถูกแกไขระ างการ ง [5,6]

2.4 Two-step verification และ One-Time 
Password (OTP) 

Two-step verification คือ การยืนยันตั ตน 2 ข้ันตอน
ข้ันตอนแรกมักใช ิ่งท่ีรู ไดแก Username และร ั ผาน และอีก
ข้ันตอนอาจใช OTP (One Time Password) ท่ีไดมาจากการรับ 
SMS ทางโทร ัพทมือถือ รืออีเมล รือการใชฮารดแ ร รือ
ซอฟตแ รโทเคน็ในการ รางโคดท่ีใชในการพิ ูจนตั ตน 

OTP คือ พา เ ิรดท่ี ามารถใชงานไดใน น่ึงครั้ง และใน น่ึง
ช งเ ลาเทาน้ัน ซึ่งการเขาระบบใ มจะตองขอ OTP ตั ใ ม 

2.5 SSL และ TSL 
Secure Socket Layer (SSL) เปนโปรโตคอลจัดการค าม

ปลอดภัยในระบบอินเทอรเน็ต โดยเขาร ั ขอมูลท่ีใชในการรับ ง

ระ างไคลเอนตกับเซิรฟเ อร ลักการทํางานของ SSL คือ 

ไคลเอนตซึ่ง นใ ญคือเ ็บเบรา เซอรจะทําการตร จ อบ 

Public Key ของเซิรฟเ อร ถาถูกตองจะนําไปใชในการ ราง 
Master Key ท่ีเบรา เซอร เพ่ือใชในกระบ นการ รางคีย
มมาตร (Symmetric Key) ท่ีใชร มกันระ างไคลเอนตและ

เซิรฟเ อร จากน้ันใชคียน้ีเขาร ั ขอมูลท่ี งไปใ เซิรฟเ อร และ
เซิรฟเ อรมี นาท่ีในการถอดร ั ขอมูลน้ันกลับมาเปนขอมูลปกติ
[9,11] นอกจากเขาและถอดร ั ขอมูลแล  SSL มีการจัดการ
เรื่องค ามถูกตองของขอมูลท่ี งระ างกัน โดยใช ลักการของ 
MAC ด ย 

 Transport Layer Security (TLS) เปนเ อรชันท่ีพัฒนาข้ึนมา
จาก SSL เน่ืองจาก SSL ิ้น ุดการพัฒนาไปแล  

2.5.1 SSL Certificate 

 คือ เครื่อง มายรับรองค ามปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิก ท่ีออก
รืออนุมัติโดย CA (Certificate Authority) เพ่ือยืนยันค าม

ถูกตองของ Public key ของเ ็บเซิรฟเ อรและรับรองค าม
ปลอดภัยในการเขาร ั และถอดร ั ขอมูลด ยระบบ SSL ผาน
การเรียกโปรโตคอล https://  

ร ที่ 2.6 แสดงการสงขอม าน SSL 
จากรูปท่ี 2.6 เมื่อมีการเขาร ั ขอมูลแล  จะทําใ ขอมูลท่ี

งไปน้ันมีค ามปลอดภัยมากข้ึน และ ามารถใชในการยืนยัน
ตั ตนกับทางเซิรฟเ อรได 

2.6 Master Password 
 คือ ร ั ผาน ลักท่ี ามารถใชในการเขาถึงร ั ผานอ่ืนของผูใช 

เริ่มพัฒนาโดยบริ ัท Mozilla โดยมีจุดประ งค ลักในการช ยใ
ผูใชจดจําร ั ผานและเพ่ิมค ามปลอดภัยใ กับระบบบัญชีผูใช 

ปกติฟงกชัน ลักคือการเก็บขอมูลร ั ผานของผูใชอยางปลอดภัย 
มฟีงกชันเพ่ิมเติมอ่ืน ไดแก ตั ช ยในการ รางร ั ผาน ตั กรอก
ร ั ผานอัตโนมัติ เปนตน [12] 

2.7 Graphical Password Authentication 
ร ั ผานแบบใชภาพเปนทางเลือก น่ึงในการแกปญ าการใช

ร ั ผานแบบใชอักขระ รือตั เลข ซึ่งตองจดจําร ั ผานท่ียาก 
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และจากการ ึก าดานจิต ิทยาพบ ามนุ ย ามารถจดจํารูปภาพ
ไดงายก าตั อัก ร รือตั เลข [13-15] 

2.7.1 Single Image Based Scheme 

ิธีการน้ีจะจัดภาพ น่ึงภาพ ใ ผูใชงานเลือกจุดเฉพาะในภาพ
เพ่ือใชในการยืนยันตั ตน 

ร ที่ 2.7 lon er Scheme 
รูปท่ี 2.7 แ ดงถึงการเลือกจดุในภาพตามลําดับ 

2.7.2 Multiple Image Based Sonems 

ิธีการน้ีจะจัดรูปภาพจําน น น่ึงใ กับผูใชงาน แล ใ เลือก
ภาพ น น่ึงข้ึนมาตามท่ีกํา นดไ  

ร ที่ 2.8 รหัส านจาก บหนา 
รูปท่ี 2.8 แ ดงการใชร ั ผานจากใบ นาซึ่งมีรูปภาพ 9 รูป 

ใ ผูใชเลือกข้ึนมา 3 รูป เพ่ือเปนการยืนยันตั ตน
2.7.3 Grid based scheme 

ิธีการน้ีจะใชร ั ผานแบบใชภาพท่ีอยูในพ้ืนตารางกริดโดย
ลากเ นตามชองกริด เพ่ือเปนร ั ผาน 

ร ที่ 2.9 รหัส านแบบ ชภาพที่อ นตารางกริด 

รูปท่ี 2.9 แ ดงการใชการแบงภาพเปนกริด และลากเ น 

3. การ ิเคราะ และออกแบบระบบ
3.1 การ ิเคราะ ระบบ 

เมนูแอปพลิเคชัน Passwire ประกอบไปด ย 
1. บัญชีผูใช (Profile Account) มีการแ ดงโปรไฟลของผูใช

และระดับค ามปลอดภัยของร ั ผานท่ีใชอยู 
2. บัญชีร ั ผาน (Account Password) การแกไขและลบ

การเพ่ิมบัญชีร ั ผานและแ ดงรายการบัญชีร ั ผาน 

3. โนต (Note) การเพ่ิม,แกไข, ลบ และแ ดงรายการของโนต
4. ฟงกชันนําออกร ั ผาน (Passwire Assistant) แ ดงการ

ใชงานร ั ผานฟงกชันเ ริมและตั นําออกร ั ผาน 

5. ฟงกชันช ย รางร ั ผาน (Password Generator)

6. การตั้งคา (Setting) ตั้งคาร ั ผาน(Master Password)

การลางบัญชีผูใช(Reset Account) การลบบัญชีผูใช(Delete 

Account) 

ถาปตยกรรมของแอปพลิ เคชันแบงเปน องแบบ คือ 
ออนไลนโ มด และออฟไลนโ มด 

 ร ที่ 1 ส า ต กรรมแบบออน น
รูปท่ี 3.1 แ ดง ถาปตยกรรมแบบออนไลนแอปพลิเคชันและ

เ ็บบรา เซอรจะทําการติดตอกับเ ็บเซิรฟเ อรผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต และเ ็บเซิรฟเ อรจะทําการติดตอกับฐานขอมูล โดย
ขอมูลของผูใชจะถูกเก็บไ ในฐานขอมูลของเ ็บเซิรฟเ อร จะมี
การเก็บร ั ผานไ ท่ีเซิรฟเ อร เมื่อโทร ัพท ายจะ ามารถกูคืน
ได  

ร ที่ 2 ส า ต กรรมแบบออ น
ซี่งในโ มดน้ีแอปพลิเคชันเก็บ  Password ไ บนเครื่องของ

ผูใช (SQL Lite) เมื่อผูใชทําโทร ัพท ายจะไม ามารถใชงานตอ
ได แอปพลิเคชันไมจําเปนท่ีตองทําการติดตอกับเ ็บเซิรฟเ อร 
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ตลอดเ ลา เน่ืองจากขอมูลของผูใชถูกเก็บไ ในเครื่องของผใูช 

User

Manage Secure Note

Manage Account 

Password

Set Master Password 

Passwire Assistant

Password Generator

Manage Account

on Web Service

Manage Profile 

Account

*

ร ที่  se ase Diagram ของแอ พ ิ คชัน asswire

รูปท่ี 3.3 แ ดง ิ่งท่ีผูใช ามารถกระทําไดบนแอปพลิเคชัน 
Passwire ไดแก การ รางบันทึกตางๆ การ รางพา เ ิรดของ
บัญชี การขอค ามช ยเ ลือจากแอปพลิเคชัน การตั้งพา เ ิรด 
การตั้ง Master Password การจดัการรายละเอียดผูใช และ การ
จัดการบัญชีผูใชบนเ ็บเซอร ิ  

3.2 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
ในการเปดใชงานแอปพลิเคชันเปนครั้งแรก จะตองมีการ

ลงทะเบียนกอน โดยจะมี ปุมการลงทะเ บียนใน นาแรก 

ากเคยลงทะเบียนแล ามารถลอ็กอินเขาใชระบบไดเลย 

ร ที่  หนาจอการ ขาร บบแ การ งท บี น

รูปท่ี 3.4 แ ดง นาจอเมื่อเปดแอปพลิเคชัน ผูใชจะตองทํา
การเลือกล็อกอิน รือลงทะเบียน ( นาจอดานซาย) ซึ่ง ากเขา
ลงทะเบียน จะเขา ู นาตางการลงทะเบียน ( นาจอดานข า)  

ในการเขาใชงานครั้งแรก ผูใชจะตองตั้ง Master Password 

ท้ัง มดร ม ามแบบคือ ตั อัก ร รูปภาพ และตั เลข ดังรูปท่ี 

3.5 ซึ่ง ามารถกดขามได 

ร ที่  หนาจอการต้ัง aster asswor  ทั้งสามแบบ 

นาจอ Slide Menu จะแ ดงแถบขอมูลเมนูของฟงกชันการ
ทํางานท้ัง มด เชน ตั อยาง ในรูปท่ี 3.6 ใชฟงกชัน  

ร ที่ 3.6 Sli e en  แ หนาจอ Save  asswor  
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Saved Password และการกดเขา นา Saved Password ท่ีมี
นาจอของการเพ่ิมขอมูลบัญชีและร ั ผาน 

นาจอดานซายในรูป 3.6 แ ดงฟงกชันตางๆ ภายในแอป
พลิเคชัน และ นาจอดานข าแ ดงแอปพลิเคชันตางๆท่ีมีการ
เช่ือมตอกับแอปพลิเคชันพา ไ ร

ร ที่ 3.7 หนาจอแก ขขอม  แ การแสดงขอม บัญชีรหัส าน 

ในรูปท่ี 3.7 นาจอดานซายแ ดงการแกไขขอมูลของแอป
พลิเคชัน และ นาจอดานข าแ ดงขอมูลโดยร ม
 นอกจากการเก็บพา เ ิรดอยางปลอดภัยแล  แอปพลิเคชันมี
การช ยตั้งร ั ผานท่ีถูกเจาะยากใ ด ย ใน นของ Password 

Generator ซึ่งผูใช ามารถคัดลอกไปใชไดดังท่ีแ ดงในรูปท่ี 3.8 

ร ที่ 3.8 หนาจอสรางรหัส าน แ การคัด อก 

นอกจากแอปพลิเคชันน้ีจะใชเก็บพา เ ิรดไดแล  ผูจัดทําได
ประยุกตนํามาใชเก็บบันทึกขอค ามตางๆ ไดด ย โดยจัดเก็บ ใน
เมนู นของ Secured Note ดังท่ีแ ดงในรูปท่ี 3.9 

ร ที่ 3.9 หนาจอการ ชบันทก ote

3.3 การ รางค ามปลอดภัยใ กับแอปพลิเคชัน 
 แอปพลิเคชันมีการจัดการรัก าค ามมัน่คงปลอดภยัของขอมูล
ของผูใช และระบบ ดังตอไปน้ี 

3.3.1 Master Password 

 ผูใช ามารถเลือกได าจะใช Master Password เปนแบบ
ขอค าม (Text) ตั เลข (PIN) รือ ภาพ (Graphical Password) 

รือใชร ั ผาน ลายประเภทผ มกันได 

3.3.2 การใช Cryptographic Hash Function 

 การเ ก็บร ั ผาน ท่ีใชเขาใชแอปพลิ เคชันและ Master 

Password แบบ Plaintext น้ันเมื่อฐานขอมูล รือไฟลท่ีเก็บ
ร ั ผานถูกโจมตี จะทําใ ผูไมประ งคดีทราบร ั ผานและ
นําไปใชได จึงนําร ั ผานของบัญชีผูใชกับ Master Password ไป
ทําการเขาฟงกชันแฮชกอนท่ีจะบันทึกขอมูลร ั ผานน้ันลง
ฐานขอมูล
3.3.2 การเขาร ั และถอดร ั ขอมูล 

 ในการบันทึกบัญชีร ั ผาน (ร ั ผานของแอปพลิเคชัน รือ
เ ็บไซตอ่ืน) รือโนตของผูใช จะตองไมมีผูใดรูขอมูลท่ีผูใชบันทึก
แมแตผูดูแลระบบ จึงมีการนํา ลักการการเขาร ั ขอมูลมาใชโดย
มีการนําขอมูลเ ลาน้ีไปเขาร ั กอนการบันทึกลงฐานขอมูล 

 เน่ืองจากในการเขาร ั และถอดร ั ขอมูล ิ่ง ําคัญท่ีจะตอง
ใช คือ คีย และคียตองเปนค ามลับ แมแตผูดูแลระบบตองไม
ทราบ จึง รางคียจากร ั ผานของบัญชีผูใช และร ั ผานของ
แอปพลิเคชัน 

3.3.3 การรัก าค ามปลอดภัยในการรับ งขอมูลกับเซริฟเ อร 
 แอปพลิเคชัน Passwire มีการใชงานโปรโตคอล SSL เพ่ือ
ค ามปลอดภัยของขอมูลท่ีใช ื่อ าร 

- Generate Certificate แบบ Self-Signed Certificate 
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การรับ งขอมูลผาน Secure Sockets Layer (SSL) ทางฝง
เซิรฟเ อรจําเปนตองมี ไลบรารีท่ีทํา นาท่ีในการ รางชองทาง
ค ามปลอดภัย (HTTPS Channel) และ ใบรับรอง (SSL 

Certificate) เน่ืองจากระบบท่ีใชทด อบทําการ รางใบรับรองเอง 
เบรา เซอร รือแอปพลิเคชันจะไมเช่ือถือใบรับรองน้ี จึงตองมีการ
ติดตั้งใบรับรองใ แอปพลิเคชันเช่ือถือ การ รางใบรับรองแบบน้ี
เปนการ รางใบรับรองแบบ Self-Signed Certificate 

ไลบรารีท่ีนิยมใชในปจจุบันคือ OpenSSL ท่ีนอกจากการใช
รางชองทางค ามปลอดภัยแล ามารถใชในการ ราง 

Certificate แบบ Self-Signed ไดด ย อน่ึงในการนําไปใชงาน
จริง ท่ีใช Certificate จาก CA ท่ีไดรับการรับรองไมจําเปนตองทํา
ในข้ันตอนน้ี 

- การติดตั้งใบรับรอง 
การ ื่อ ารผานชองทางค ามปลอดภัย SSL ากใบ 

Certificate เปนแบบ Self-Signed Certificate ทางฝงไคลเอนต 
เชน เบรา เซอร รือแอปพลิเคชันจะไมเช่ือถือใบ Certificate 

ดังน้ันจึงตองมี ิธีการติดตั้งใบ Certificate เพ่ือใ ไคลเอนตเช่ือถือ 

- Custom HTTP Client (HTTPS Setup) 

เน่ืองจากการติดตอระ างแอปพลิเคชันกับเซิรฟเ อรใชการ
เช่ือมตอ HTTPS จึงมีการกํา นดคาของการเรียกใช HTTP 

Client ท่ีตางจากปกติ และการท่ี ราง Certification เองจึงตอง
กํา นดใ แอปพลิเคชันน้ันเช่ือถือ 

3.3.4 การรัก าค ามปลอดภัยอ่ืนๆ 

การคําน ณค ามแข็งแรงของร ั ผาน ใช ลักการจาก 
www.Passwordmeter.com ดังรูป ท่ี 3.7 ซึ่ งนําไปจัดระดับ
ค ามปลอดภัยของร ั ผานใ ผูใช 

ร ที่ 3.7 การคํานวณความแขงแรงของรหัส าน

4. ผลลัพธของระบบงาน
Passwire Application มีฟงกชันการทํางานในการ ิเคราะ

ค ามปลอดภัยซึ่งช ยในการ รางค ามแข็งแรงของร ั ผานท่ี

ามารถเลือกได ระบบตั้งคา Master Password ระบบรีเซ็ตบัญชี
ผูใช ระบบลบการใชงานบัญชีผูใชซึ่งท้ัง 3 ระบบน้ีมีการออกแบบ
มาใ ยืนยันด ยร ั ผานผูใชและร ั ผานช่ั ครา  (OTP) ท่ีถูก
งไปท่ีอีเมลของผูใชและจุดเดนของแอปพลิเคชันคือมี Master 

Password ท้ัง 3 รูปแบบใ ผูใชเลือก  
 การ ิเคราะ ค ามปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
การ ิเคราะ เ ตุการณท่ีอาจเกิดภัยคุกคามและ ิธีการแกไข 

โดยแบงเ ตุการณออกเปน 2 กรณ ี

1. กรณีของผูใชท่ั ไป
- เมื่ออุปกรณ ูญ าย ถูกขโมย รือเ ีย ผูใช ามารถใชเ ็บ

เซอร ิ จัดการลบขอมูล รือบัญชีได 

- เมื่อลืมร ั ผาน บัญชีผูใชจะไม ามารถแกไขได แตบัญชี
ร ั ผาน ามารถตั้งคาร ั ผานใ มได 

- เมื่อตั้งร ั ผานงายเกินไป ในแอปพลิเคชันจะมี 
Password Generator ในการช ยตั้งร ั ผาน 

- Shoulder Surfing: แอปพลิเคชันจะแกไขภัยคุกคามจาก
การแอบมองแบบขามไ ล โดยใชร ั แบบ Pin Swap จะมีการ
ลับตําแ นงของตั เลขใน Pin ทุกครั้ง 

2. กรณีของผูพัฒนา
- Man In The Middle: การติดตอ ื่อ ารระ าง

Passwire Application กับ Passwire Web Service จะทําผาน 
SSL  

- เมื่อเซิรฟเ อรขัดของซึ่งเปนภัยคุกคามท่ีไม ามารถ
คาดการณได ทางเซิรฟเ อรจะมีการ restore ขอมูลท่ีไดทําการ 

Backup ไ และตั้งเซิรฟเ อรใ  Boot ไดเองอัตโนมัต ิ

นอกจากน้ี Passwire Application ยังมีการใช Two-Step 

Verification ในกรณีท่ีผูใชลืม Password โดยจะมีการ ง OTP 

ไปท่ีอีเมลของผูใช (เฉพาะโ มดออนไลน) และ ากตองการค าม
ปลอดภัยท่ี ูงข้ึน ผูใช ามารถใช Two-Step Verification ในการ
ตั้ง Master Password ได  
4.2 การเปรียบเทียบ Passwire กับ แอปพลิเคชันอ่ืน 

App/ 

Features 

Dashlane 1Password LastPass Passwire 

Password 

Keeper 

Y Y Y Y 

Secure Note Y N N Y 

Password 

Generator 

Y N N Y 

2-Step Verification Y Y Y Y 

Alternative 

Password 

PIN PIN N TEXT,PIN,GR

APHICAL 

Sync/Backup Y Y Y Y 

ร ที ่   ตาราง รี บ ที บ asswire กับ แอ พ ิ คชันอ่น  
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รูปท่ี 4.3  แ ดงการเปรียบเทียบคุณลัก ณะตางๆ ของแอป
พลิเคชัน Passwire กับแอปพลิเคชัน Password Manager อ่ืน
ไดแก Dashlane     1Password และ LastPass พบ า 
Passwire ามารถทํางานไดคอนขาง ลาก ลาย  

5. รุปผลการพั นาแอปพลิเคชันและขอเ นอแนะ
การพัฒนาแอปพลิเคชัน Passwire ใชโปรแกรม Android 

Studio และจัดการขอมูลของผูใชผานทางเ ็บเซอร ิ ท่ีพัฒนา
จากภา า HTML และ PHP แอปพลิเคชันประกอบไปด ย อง
โ มดการใชงานคือแบบออฟไลนและแบบออนไลน โ มด
ออฟไลนเ มาะกับผูใชท่ีไมไดตองการค ามปลอดภัยข้ัน ูง ุดและ
ยอมรับไดถาร ั ผานจะ ูญ ายเมื่อโทร ัพทมือถือ ูญ าย โ มด
ออนไลนจะอนุญาตใ ผูใช ามารถกูคืนร ั ผานท้ัง มดท่ีเก็บไ ได 

การทด อบแอปพลิเคชันพบ า ามารถใชงานตามขอบเขตท่ี
ออกแบบไ ไดเกือบทุกฟงกชันและมีค ามปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ท้ังในเรื่องของค ามแข็งแรงของร ั ผานและการแอบดู ผูใช
ามารถตั้งร ั ผานได ลายรูปแบบและ ามารถใชร ั ผานในแต

ละรูปแบบร มกันได นอกจากร ั ผานแล ผูใช ามารถบันทึก
ขอค ามท่ีเปนค ามลับไดอีกด ย ตั แอปพลิเคชันมีฟงกชันท่ีช ย
ผูใชในการตั้งร ั ผานท่ีปลอดภัย     

อยางไรก็ดีในเ อรชันปจจุบัน การนําร ั ผานจาก Passwire 

ไปใชในแอปพลิชันอ่ืนไม ามารถทําไดโดยอัตโนมัติ ผูใชจะตองทํา
การคลิกมากก า น่ึงครั้ง ดังน้ันในเ อรชันถัดไปค รพัฒนาใ ผูใช
เขาใชงานแอปพลิเคชันอ่ืนไดอยาง ะด กและร ดเร็ มากข้ึน   ใน

นของ Graphical Password น้ันพบปญ าในเรื่องการใชงานท่ี
ไมละเอียดและไมแมนยําอีกท้ังการท่ีผูใชไม ามารถเลือกรูปภาพ
เองไดซึ่งตองพัฒนาตอไป นของการใชงานโปรโตคอล SSL 

ากใบรับรองถูกออกแบบโดยใช CA ท่ีเช่ือถือได จะ ามารถ
พัฒนาแอปพลิเคชันไดตามปกติไมตองทําการติดตั้งใบรับรอง
เพ่ือใ แอปพลิเคชันเช่ือถือ 
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บทคัดย่อ 
ซอฟต์แวร์ควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา พัฒนาขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้

ในการควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยส่งเสริม

การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ซอฟต์แวร์นี้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ประเภทคือผู้เรียน

และผู้สอน มีฟังก์ชันหลัก ได้แก่ ระบบควบคุมหน้าจอผู้เรียน 

พัฒนาจาก jrDesktop ซึ่งใช้ RMI ในการดึงหน้าจอ ระบบ

แบบทดสอบเพื่อ ช่วยผู้สอนให้สามารถสร้างคําถามให้

นักศึกษาตอบคําถามแบบเรียลไทม์ ระบบการจัดการไฟล์ 
เพื่อช่วยผู้สอนให้สามารถกระจายไฟล์ไปยังผู้เรียนได้อย่าง

ทั่วถึง และระบบการสนทนา อีกทั้งซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้

ผู้เรียนสนใจและเข้าใจในส่ิงที่เรียนมากข้ึนเนื่องจากผู้เรียน

สามารถดึงภาพจากหน้าจอผู้สอนมาบนเครื่องตนเองได้ 

คําสําคัญ : ระบบสนทนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ระบบจัดการไฟล์ เอฟทีพี เจอาร์เดสท็อป ระบบควบคุม

หน้าจอ ระบบแบบทดสอบ อาร์เอ็มไอ ยูดีพี 

Abstract 
‘Computer Laboratory Management Software’ is 
a software used in a computer laboratory to 
facilitate interactive teaching and learning. The 
software allows instructors and students to freely 
interact with each other in real-time aiming at 

improving students learning outcomes. The 
software categorizes users into two groups, 
namely instructors and students. Main functions 
include: a monitoring system developed by 
jrDesktop using RMI to control both instructors 
and students’ screens, a real-time Quiz system 
allowing instructors to create questions for 
students, a Chat and Files Management system 
(using FTP protocol)  to allow instructors to have 
a two-way discussion with students and distribute 
files to all students effectively. In addition, the 
software allows students to retrieve the 
instructor’s screen on their monitors. Therefore, it 
is expected this software will increase the 
laboratory classes’ learning outcomes.   

Key words: Chat System, Computer Laboratory, 

Files Management, FTP, jrDesktop, Monitoring 
system, Quiz, RMI, UDP 

1. บทนํา

เน่ืองจากปัจจุบันระบบการศึกษาได้นําเทคโนโลยีมา

ช่วย ในการ เรียนการสอน การ นําเทคโนโลยีมาใช้ ใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้การเรียนการ

สอนมีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น  ผู้ เรียนใช้ เครื่ อง
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คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการเพื่อสืบค้นข้อมูล ผู้เ รียนใช้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการฝึกใช้โปรแกรมประยุกต์

ต่างๆ แต่ด้วยสภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด

ใหญ่อาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น ผู้เรียนมองไม่เห็นสิ่งที่ผู้สอน

ทําการแสดงบนหน้าจอ เม่ือผู้เรียนมีปัญหาหรือไม่เข้าใจ 

ผู้สอนไม่สามารถดึงหน้าจอผู้เรียนที่มีปัญหาเพื่อแสดงให้

ผู้เรียนอ่ืนเห็นปัญหาได้ ผู้เรียนอาจใช้คอมพิวเตอร์ในการ

เล่นเกมหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตที่นอกเหนือวัตถุประสงค์ ซ่ึง

ทําให้ผู้สอนยากต่อการควบคุมดูแล 

จากปัญ หา ดั ง กล่า วคณะ ผู้จั ด ทํ าไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ นถึ ง

ความสําคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการ

วินโดว์ในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้นผ่าน

ระบบเครือข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง

2.1 Java Remote Desktop 
Java Remote Desktop (jrDesktop) [1] เป็น

โปรแกรมควบคุมและแบ่งปันหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล 

เขียนด้วยภาษาจาวาใช้โปรโตคอล Remote Method 

Invocation (RMI) ในการควบคุมระยะไกล และใช้

โปรโตคอล SSL/TLS ในการเข้ารหัส ซึ่งมีการทํางานดังรูปที่ 

1 มีประโยชน์ต่อระบบเครือข่ายในเรื่องของการช่วยเหลือ 

การจัดการ และการบริหารระบบ นอกจากน้ี jrDesktop ยัง

เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไข

ของสัญญาอนุญาตสาธารณะ GNU (GPL) อีกด้วย  

รูปท่ี 1 การทํางานของ jrDesktop 

2.2 Remote Method Invocation 
Remote Method Invocation (RMI) [2] คือระบบ

วัตถุแบบกระจาย (Distributed Object System) ซึ่ง

พัฒนาโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ วัตถุแบบกระจาย 

หมายถึง วัตถุที่ทํางานอยู่เป็นระบบหนึ่งน้ันสามารถกระจาย

อยู่ตามที่ต่าง ๆ บนเครือข่าย (บน Java Virtual Machine 

ในที่ต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย) ซ่ึงวัตถุที่ถูกสร้างที่อยู่ต่าง 

Virtual Machine กัน (แม้เครื่องเดียวกันก็ได้) สามารถ

เรียกใช้ Method ระหว่างกันได้โดยผ่านทางกระบวนการ

ของ Java RMI ซึ่งในฝั่งผู้เรียกใช้วัตถุน้ัน จะเรียกใช้วัตถุนั้น

ได้เสมือนว่าวัตถุนั้นอยู่เคร่ืองเดียวกัน ซึ่ง Java RMI นั้นถูก

พัฒนามาให้ใช้กับภาษาจาวาเท่าน้ัน 

2.3 User Datagram Protocol 
User Datagram Protocol (UDP) [3] โปรโตคอล 

UDP มีประโยชน์อย่างมากสําหรับการติดต่อส่ือสารแบบ

ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลขนาดเล็กที่

เรียกว่า เดทาแกรม (datagram) ผ่านเครือข่ายไปยังเครื่อง

ปลายทาง โดย UDP จะไม่รับประกันความน่าเชื่อถือและ

ลําดับของเดทาแกรม ซ่ึงหมายความว่าเดทาแกรมอาจมาถึง

แบบไม่เรียงลําดับหรือสูญหายระหว่างทางได้ 

2.4 Learning Management System 
Learning Management System (LMS) [4] หรือ

ระบบการจัดการเรียนรู้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหาร

จัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยเครื่องมืออํานวยความ

สะดวกให้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนํา

เน้ือหาและสื่อการสอนข้ึนเ ว็บไซต์รายวิชา และผู้ เรียน

สามารถเข้าถึงเน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ 

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อส่ือสารได้ผ่านทางเครื่องมือ

การส่ือสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องสนทนา กระดานถาม-ตอบ เป็นต้น 

453



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

3. การออกแบบระบบและการดําเนินการ

3.1 การออกแบบระบบ 
ซอฟต์แวร์ควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบ่งการ

ทํางานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรม และส่วนเว็บแอป

พลิเคชัน โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภทคือ ผู้สอน 

และผู้เรียน ดังรูปที่ 2 

รูปท่ี 2 แผนผังของซอฟต์แวร์ 

โปรแกรมประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก คือ ฟังก์ชัน

การควบคุมหน้าจอ ฟังก์ชันแบบทดสอบ ฟังก์ชันการจัดการ

ไฟล์ และฟังก์ชันการสนทนา สามารถแบ่งสิทธ์ิการใช้งาน

ของแต่ละผู้ใช้งานในโปรแกรมได้ดังน้ี  

1. ผู้สอนสามารถเรียกดูหน้าจอผู้เรียนและเลือกควบคุม

หน้าจอผู้เรียนได้ตามเครื่องที่ผู้เรียนน่ังเรียน

2. ผู้สอนสามารถจัดการแบบทดสอบต่าง ๆ ได้ เช่น

การ สร้างแบบทดสอบ การแก้ไขแบบทดสอบ

3. ผู้สอนสามารถแบ่งปันไฟล์ให้แก่ผู้เรียนในห้องเรียน

ได้

4. ผู้เรียนสามารถเรียกดูภาพหน้าจอผู้สอนได้ แต่ไม่

สามารถควบคุมเครื่องผู้สอนได้

5. ผู้เรียนสามารถทําแบบทดสอบได้ทันทีที่ผู้สอนให้

เร่ิมทํา

6. ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ผู้สอนแบ่งปันไว้ได้

7. ผู้ใช้งานทั้งสองสามารถโต้ตอบข้อความกันได้ผ่าน

ระบบสนทนา

เว็บแอปพลิเคชันประกอบไปด้วย 2 ฟังก์ชันหลัก คือ 

ฟังก์ชันการรับส่งการบ้าน ฟังก์ชันแบบทดสอบ สามารถแบ่ง

สิทธ์ิการใช้งานของแต่ละผู้ใช้งานได้ดังน้ี ผู้สอนสามารถสั่ง

การบ้านและดาวน์โหลดไฟล์การบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ได้  ผู้สอนสามารถ จัดการแบบทดสอบ ได้ เช่น  สร้ าง

แบบทดสอบ สร้างคําถามในแบบทดสอบ แก้ไขคําถามใน

แบบทดสอบ เป็นต้น ผู้เรียนสามารถส่งไฟล์การบ้านผ่านเว็บ

แอปพลิเคชันได้ 

รูปที่ 3 สถาปัตยกรรมของระบบ 

รูปที่  3 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบที่ผู้จัดทําได้

ออกแบบไว้ให้ทํางานกับซอฟต์แวร์นี้  

3.2 การดําเนินการ 
1. วาดแผนผังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

แล้วเก็บค่า Mac Address [5] ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลง

ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจับคู่เครื่องคอมพิวเตอร์กับค่า Mac 

Address เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบโปรแกรมสามารถรับค่า 

Mac Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนใช้ เทียบกับ

ข้อมูลในฐานข้อมูลแสดงผลให้ผู้สอนทราบถึงตําแหน่งเครื่อง

ของผู้เรียน 

2. เม่ือผู้ใช้เข้าสู่ระบบสําเร็จ จะมีการทํางานดังรูปที่ 

4 คือโปรแกรม Broadcast จะไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก

เครื่องบนระบบเน็ตเวิร์ค โดยใช้ UDP เป็นโปรโตคอลในการ
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รับส่งข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมฝั่งผู้สอนได้รับหมายเลข IP, ค่า 

Mac Address และข้อมูลของผู้เรียนที่อยู่ในระบบ ณ 

ขณะนั้น และเพื่อให้โปรแกรมฝั่งผู้เรียนได้รับหมายเลข IP 

และข้อมูลวิชาที่กําลังเรียน เน่ืองจากหมายเลข IP เป็นแบบ 

dynamic ซึ่ง DHCP server [6] เป็นผู้แจกให้ โปรแกรม

จําเป็นต้องดึงค่าหมายเลข IP ใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 

เพราะไม่สามารถกําหนดค่าของหมายเลข IP ประจําเครื่อง

ได ้

รูปที่ 4 การทํางานของโปรแกรม 

3. การทํางานของ jrDesktop แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง

โดยฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้เปิด Port ให้อีกฝั่งดึงภาพหน้าจอไป

แสดงยังเครื่องตนเองและสามารถควบคุมการใช้งานต่าง ๆ 

ได้ ในการเชื่อมต่อไป 1 ครั้งนับเป็น 1 thread ซ่ึงนํามา

ประยุกต์ใช้ดังนี้ 

รูปท่ี 5 การนํา jrDesktop มาประยุกต์ใช ้

จากรูปที่ 5 เมื่อผู้ใช้งานทั้งผู้สอนและผู้เรียนเข้าสู่ระบบ

เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมทําการเปิดการเชื่อมต่อทันที โดยใช้

หมายเลข IP เครื่องตนเอง และ Port หมายเลข 1099 ใน

การเปิด สําหรับเครื่องผู้สอนเปิดให้ส่งภาพเพียงอย่างเดียว

ไม่สามารถใช้คําสั่งควบคุมการใช้งานได้จากระยะไกล เม่ือ

เค ร่ืองผู้สอนได้ รับข้อมูลว่ามีเค ร่ืองใด เข้าสู่ระบบจาก

ข้อความ Broadcast ของเครื่องผู้เรียนจะทําการเช่ือมต่อไป

ยังเครื่องผู้เรียนทันที เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะ

ดึงภาพหน้าจอของเครื่องผู้เรียนข้ึนมาแสดงในรูปแผนผัง

เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการที่จับคู่ไว้กับค่า Mac 

Address ตลอดเวลาที่อยู่ ในระบบ เ ม่ือผู้สอนต้องการ

ควบคุมเครื่องผู้เรียน ผู้สอนจะทําการสร้าง thread ใหม่ซํ้า

เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องผู้เรียน เม่ือทําการปิดหน้าจอควบคุม 

thread จะตายไปด้วย 

4. การใช้ ftp4j [7] ในการจัดการไฟล์ ใช้โปรโตคอล

FTP โดยโปรแกรมจะยืนยันตัวตนที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยรหัสที่ 

FTP Sever กําหนดไว้ เ ม่ือยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

สามารถจัดการไฟล์ได้ตามสิทธ์ิผู้ใช้งานได้รับ โดยทําการส่ง

คําส่ังใช้งาน ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ดังรูปที่ 6 

รูปท่ี 6 การใช้ FTP ในการจัดการไฟล ์

5. การติดต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน

ระบบติดต่อกันด้วยโปรโตคอลภายในที่พัฒนาขึ้นมาใช้

โดยเฉพาะ รูปแบบโปรโตคอลเป็นข้อความหน่ึงขึ้นต้นด้วย

ตัวเลขที่เป็นตัวบ่งบอกว่าส่ังให้ทํางานประเภทใด ตามด้วย

คําส่ังที่สั่งให้โปรแกรมทํา ตัวอย่างดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างโปรโตคอล 

Protocol name Detail Messages 

Quiz Start quiz 3//1//quiz_id 

Stop quiz 3//0 

Chat Receive message 4//messages 

4. ผลการดําเนินงาน

ซอฟต์แวร์ควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนการใช้งาน คือ ส่วนโปรแกรมและส่วนเว็บ

แอปพลิเคชันนั้น ในส่วนของโปรแกรมใช้ JAVA ในการ
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พัฒนา โดยมีการนํา jrDesktop โอเพนซอร์สมาพัฒนาใน

ส่วนของการดึงภาพหน้าจอ และไลบรารีต่าง ๆ เช่น ftp4j 

ใช้ในการช่วยจัดการไฟล์, Apache POI [8] ใช้ในการอ่าน

เขียนไฟล์ Excel, jFreechart [9] ใช้ในการทํากราฟ เป็นต้น 

โปรแกรมควบคุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สามารถทํางาน

ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ที่รองรับ JAVA 1.8 ขึ้น

ไป ผู้ใช้จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ทุกเครื่องในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการ

เชื่ อมต่อเค รือข่ายภายในพื้นที่ระ ยะใกล้ (LAN) โดย

โปรแกรมแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้สอนและ

ผู้เรียน ซึ่งทั้ง 2 ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านโปรแกรมตัว

เดียวกันได้ เมื่อเข้าสู่ระบบสําเร็จ จะแยกเป็น 2 หน้าจอหลัก

คือ หน้าจอของผู้สอน และหน้าจอของผู้เรียน โดยที่ฟังก์ชัน

การสนทนาจะอยู่ที่หน้าจอหลักของผู้ใช้งานทั้งสอง ดังรูปที่ 

7 และรูปที่ 8 ซ่ึงในหน้าจอหลักจะประกอบไปด้วยหลาย

ฟังก์ชัน ดังนี้ 

1. ฟังก์ชันการควบคุมหน้าจอ

การควบคุมหน้าจอเป็นคําสั่งย่อยในส่วนของผู้สอน 

ช่วยให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้โดยการคลิกขวาที่รูป

หน้าจอของผู้เรียน เลือกคําส่ัง Remote desktop จะ

ปรากฏหน้าต่างภาพหน้าจอเครื่องผู้เรียนข้ึนมา ดังรูปที่ 9 

ซึ่งใช้ jrDesktop ในการพัฒนา  

รูปที่ 7 หน้าจอหลักของผู้สอน 

รูปท่ี 8 หน้าจอหลักของผู้เรียน 

รูปท่ี 9 การดึงภาพหน้าจอเครื่องผู้เรียนมายังเครื่องผู้สอน 

2. ฟังก์ชันแบบทดสอบ

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

ของ ผู้ เ รี ยน  โด ย ผู้สอนจะ เ ป็ นคนสร้ าง และจัด กา ร

แบบทดสอบ ซึ่งมีหน้าจอการใช้งาน ดังรูปที่ 10 โดยเมนูต่าง 

ๆ ในการจัดการแบบทดสอบมีดังนี้ การสร้างแบบทดสอบ 

การแก้ไขแบบทดสอบ การลบแบบทดสอบ การเรียกดู

แบบทดสอบ การส่ังเริ่มทําแบบทดสอบ การสั่งหยุดทํา

แบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบแบบเร่งด่วน และการ

แสดงผลการทําแบบทดสอบซึ่งมี 2 แบบ คือแบบแสดงผล

ออกมาเป็นไฟล์เอกเซล และแบบแสดงผลออกมาเป็นกราฟ

แท่ง  

เมื่อผู้สอนส่ังเริ่มทําแบบทดสอบหน้าจอของผู้เรียนจะ

ปรากฏหน้าต่างให้ทําแบบทดสอบขึ้นมาดังรูปที่ 11 เมื่อ

ผู้เรียนทําแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยจะแสดงคะแนนบน

หน้าจอให้ผู้เรียนทราบ กรณีที่ผู้เรียนทําแบบทดสอบไม่แล้ว
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เสร็จแต่ผู้สอนส่ังหยุดทํา ระบบจะคิดและแสดงคะแนนเท่าที่

ผู้เรียนทําได้ 

รูปที่ 10 หน้าจอการสร้างแบบทดสอบในฝั่งผู้สอน 

รูปที่ 11 หน้าจอทําแบบทดสอบของผู้เรียน 

3. ฟังก์ชันการจัดการไฟล์

ฟัง ก์ชันการ จัดการไฟล์ เป็นฟังก์ ชันช่วยให้ผู้ สอน

สามารถแบ่งปันไฟล์เพื่อให้ผู้เรียนได้ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ 

ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งในการจัดการไฟล์ของผู้สอน

ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ ดังรูปที่ 12 

รูปท่ี 12 หน้าการจัดการไฟล์ 

5. บทสรุป

จากการทดลองใช้งานโปรแกรมควบคุมห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ในสถานการณ์จริง หน้าหลักของผู้สอนสามารถ

แสดงภาพหน้าจอผู้เรียนที่ทําการเข้าสู่ระบบตามเครื่องที่

ผู้เรียนกําลังใช้งานได้ ทําให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เ รียน

ได้มากขึ้น สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนกําลังใช้งานอยู่ที่เครื่อง

ใด ผู้สอนสามารถเรียกดูภาพหน้าจอผู้ เรียนและเลือก

ควบคุมหน้าจอผู้เรียนได้ตามเครื่องที่ผู้เรียนน่ังเรียน และ

สามารถส่งภาพหน้าจอผู้สอนไปยังผู้เรียนได้ ส่วนฟังก์ชัน

การใช้งานอ่ืน ๆ เช่น ฟังก์ชันแบบทดสอบและฟังก์ชันการ

จัดการไฟล์สามารถใช้งานได้จริง การแสดงข้อมูลบางครั้งจะ

ช้าเน่ืองจากการดึงข้อมูลในฐานข้อมูลพร้อม ๆ กันของ

ผู้ใช้งาน ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันอยู่ในขั้นตอนการ

พัฒนาระบบการรับส่งการบ้าน ระบบจัดการแบบทดสอบ

ของผู้สอน เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการใช้งานมาก

ยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ซอฟต์แวร์ 
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การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล6จากลมหายใจ 

Develop the Detect Alcohol System from Breath 

ณัฐนนท$ เสียงไพเราะ1 และ เดช  ธรรมศิริ 2

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร$ คณะวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2สาขาคอมพิวเตอร$ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1,2หนEวยวิจัยอัจฉริยภาพแหEงเครื่องจักร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 nonnon005@gmail.com , dechit@msn.com 

บทคัดย=อ 
งานวิจัยฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงค7หลักเพ่ือพัฒนาระบบวัด

ปริมาณแอลกอฮอล7จากลมหายใจ โดยระบบจะทําการ

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล7 โดยใช+บอร7ดอาดูยโน( และ 

MQ-3 แอลกอฮอล7เซนต7เซอร7 เป1นตัวตรวจจับ ผลท่ีได+จาก

การวิจัยพบว4า 1) ด+านการตรงความต+องการของผู+ ใช+ 

คะแนนเฉลี่ยอยู4 ท่ี  4.45 ส4วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 

สรุปว4าอยู4ในเกณฑ7ดี 2) ด+านการทํางานได+ตรงตามฟBงก7ชัน

ของระบบ คะแนนเฉลี่ยอยู4ท่ี 4.49 ส4วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.63 สรุปว4าอยู4ในเกณฑ7ดี 3) ด+านความง4ายต4อการใช+งาน 

คะแนนเฉลี่ยอยู4 ท่ี  4.51 ส4วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 

สรุปว4าอยู4ในเกณฑ7ดีมาก และ 4) ด+านความปลอดภัยของ

ข+อมูลในระบบ  คะแนนเฉลี่ยอยู4 ท่ี 4.32 ส4วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.60 สรุปว4าอยู4ในเกณฑ7ดี 

 

คําสําคัญ: แอลกอฮอล-, เซนต-เซอร- MQ-3, อาดูยโน(, วิชวล

เบสิก 

 

ABSTRACT 

 The purposes of research study were  study 

Arduino  board and MQ-3  Alcohol sensor to the 

detect alcohol system from breath. The result of 

efficiency evaluation by the users were  at 1) 

Functional Requirement Test is a  good  level  

includes Mean  4 . 4 5  and  Standard Deviation  

0.59.  2)  Function Test is a  good  level includes  

Mean  4 .4 9 and  Standard Deviation  0.63.  3)  

Usability Test is a very good  level includes Mean  

4 .51 and  Standard Deviation  0.49. 4) Security 

Test is a very good level includes Mean 4.32 and 

Standard Deviation  0.60.   

 

Keywords : Alcohol, MQ-3 sensor, Arduino 

1. บทนํา
เน่ืองจากป.จจุบัน ป.ญหาการดื่มแอลกอฮอล-ถือ

เป5นป.ญหาใหญ(ในสังคม อีกท้ัง ยังมีจํานวนผู=ดื่มมากข้ึนเรื่อย 

ๆ นําไปสู(การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท=องถนน 

ดังเช(น “อินเดีย เป5นประเทศหน่ึง ท่ีมีผู=ได=รับบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากจราจรบนท=องถนนมากท่ีสุดในโลก โดยในปF 

2007 มีผู=เสียชีวิต จากอุบัติเหตุการจราจร 105,725 ราย 

และบาดเจ็บถึง 452,922 ราย โดยร=อยละ 2.33 เป5นสาเหตุ 

ของการบาดเจ็บ และร=อยละ 6.48 เสียชีวิตมาจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล-หรือยา การเสียชีวิตบนท=องถนนใน
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ประเทศอินเดีย สืบเน่ืองมาจากผู=ขับข่ีมีการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล-ก(อนเกิดอุบัติเหตุ ส(วนประเทศในโซนยุโรป 

ได=แก( ฟRนแลนด- นอร-เวย- โปรตุเกส และสวีเดน พบว(าข=อมูล

การเสียชีวิตของผู= ขับข่ีรถยนต- ช(วงปF  2006 และ 2009 

จํานวน 1,118 ราย พบว(า กว(าร=อยละ 48 มาจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล-และกว(าร=อยละ 87 ตรวจพบความ

เข=มข=นของแอลกอฮอล-ในกระแสเลือด (BAC) มากกว(า   

หรือเท(ากับ 0.5 มิลลิกรัม” [1]  สําหรับประเทศไทย มีอัตรา

การดื่มแอลกอฮอล-เฉลี่ยประมาณ 5 ลิตรต(อปFต(อคน และ

การดื่มแล=วขับคือป.จจัยเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีส(งผลให=เกิดอุบัติเหตุ

บนท=องถนน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล-สูงถึง 39.1% การดื่มทําให=ความสามารถในการ

ขับข่ียานพาหนะลดลง สภาพร(างกายไม(พร=อมท่ีจะควบคุม

รถ โดยเฉพาะอย(างยิ่งหากขับรถขณะ มึนเมา และขาดสติ 

ประมาท ขับรถเร็ว  เกินกําหนด การเกิดอุบัติเหตุจะมีความ

รุนแรงมากยิ่งข้ึน [2]  

จากป.ญหาข=างต=น เพ่ือเป5นการลดอุบัติเหตุทาง

ท=องถนนจากการเมาแล=วขับ ผู=วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา

ระบบวัดปริมาณแอลกอฮอล-จากลมหายใจข้ึนมาเพ่ือจะช(วย

เตือนว(า ผู=ดื่มท่ีจะทําการขับข่ียานพาหนะควรปฏิบัติตน

อย(างไร ถึงจะมีความสามารถขับข่ียานพาหนะได=เป5นปกติ

และปลอดภัย โดยสามารถติดตั้งไว=ตามสถานท่ีต(าง ๆ ท่ีมี

ความเสี่ยงในการดื่มแอลกอฮอล-เกินปริมาณท่ีกําหนด 

เพ่ือให=ผู=ดื่มสามารถตรวจสอบตัวเองได=ก(อนท่ีจะออกมาขับข่ี

รถบนท=องถนน และเป5นการปaองกันการเกิดอุบัติเหตุได=อีก

ทางหน่ึง 

 

2. วัตถุประสงค+

1)  เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการทํางานของบอร-ด Arduino 

แล ะ  MQ-3  Alcohol sensor ท่ี ใช= ใน ก าร วัด ป ริ ม าณ

แอลกอฮอล- 

2)  เพ่ือศึกษาการเขียน Visual Basic 2013 ติดต(อกับ

บอร-ด Arduino 

3)  เพ่ือพัฒนาระบบวัดปริมาณแอลกอฮอล-จากลม

หายใจ 

 

3. ทฤษฎีหรือองค+ความรู7ท่ีเก่ียวข7อง

ป.ญหาของการบริโภคแอลกอฮอล-ถือเป5นป.ญหาใหญ(ใน

ประเทศไทย เป5นต=นเหตุในการก(อให=เกิดอุบัติเหตุบนท=อง

ถนน [2] รวม ท้ังทําให= เป5นโรคต( าง ๆ ตามมา ดั งเช(น

โรคมะเร็งตับ รวมท้ังป.ญหาเศรษฐกิจ  มีผู=วิจัยหลายท(านได=

ให=ความสําคัญกับป.ญหาดังกล(าว โดยได=มีการทําวิจัยในเรื่อง

ท่ีเก่ียวข=องกับการดื่มแอลกอฮอล-ดังเช(น งานวิจัยของ ภาณุ

พงศ- นาคจู [3] ได=ทําการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล-ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม( เพ่ือให=

ทราบถึงภาพการณ-และสถานการณ-ท่ีเก่ียวข=องกับพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล-ซึ่งจะช(วยให=สามารถประเมิน

หรือคาดการณ- ถึงแนวโน=มพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล-ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม(และใช=เป5น

แนวทางในการปaองกันและแก=ไขป.ญหาจากพฤติกรรมการ

ดื่มของนักศึกษา ซึ่งพบว(าป.จจัย 3 ป.จจัย ได=แก( เพศ คณะท่ี

สังกัด และรายได=ต(อเดือน มีความสัมพันธ-กับพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล-ของนักศึกษา ประไพรัตน- คาวิน

วิทย- [4] ได=ทําการวิจัยเพ่ือหาป.จจัยท่ีสัมพันธ-กับปริมาณการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล-ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ วัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล- และเพ่ือศึกษา ป.จจัยทางเศรษฐกิจ 

ป.จจัยด=านพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล- และ

ป.จจัยด=านการรับรู=ถึง ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล- 

ท่ีมีความสัมพันธ-กับปริมาณการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล-ของ 

นิสิตปริญญาตรี ซึ่งจากการวิจัยพบว(า เครื่องดื่มแอลกอฮอล-

ท่ีเป5นท่ีนิยมได=แก( สุรา โดยมีปริมาณในการดื่มเฉลี่ยอยู(ท่ี 1 

ขวดต(อสัปดาห- ส(วนใหญ(ดื่มกับเพ่ือนตามสถานบันเทิง และ

ดื่มตามงานเลี้ยงฉลองในเทศกาลต(าง ๆ จะเห็นได=ว(าจาก

งานวิจัยข=างต=นจะให=ความสําคัญกับการหาป.จจัยท่ีเก่ียวข=อง

กับการดื่ม แต(ในวิจัยฉบับน้ีผู=วิจัยได=ให=ความสําคัญไปท่ีการ
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ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล- เพ่ือให=คําแนะนําในการปฏิบัติ

ตนของผู=ท่ีดื่มแอลกอฮอล-  

ดังน้ันในงานวิจัยฉบับน้ีของผู=วิจัย จึงจําเป5นต=องเขียนท้ัง

ในส(วนของโปรแกรม และใช= อุปกรณ-เซนเซอร-เพ่ือช(วยใน

การตรวจวัด ซึ่งรูปแบบในการใช=อุปกรณ-เซ็นเซอร-ภายนอก 

ได=มีนักวิจัยหลายท(านให=ความสนใจ ดังเช(น วิลาวัณย- บุตร

ศรี [5] ได=พัฒนาเครื่องวัดส(วนสูงแบบดิจิตอล สามารถวัด

ส(วนสูงของคนท่ีสูงตั้งแต( 50 cm ถึง 178 cm แสดงผลเป5น

ดิจิตอลผ(านจอ LCD ดังน้ันจึงทําให=ไม(เสียเวลามากในการวัด

ส(วนสูง แต(มีข=อเสียคือเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงค(าของ

เซนเซอร-ท่ีวัดได=อาจคลาดเคลื่อนเล็กน=อย สงกรานต- สว(าง

วัล [6]  ได= พัฒนาเครื่องรดนํ้าต=นไม= อัตโนมัติ ได= นําเอา

Microcontroller STM32F4 มาเป5นตัวประมวลผล และใน

ส(วนของอุปกรณ-ตรวจวัดค(าความช้ืนน้ันได=นําเอา เซนเซอร-

วัดความช้ืนในดิน มาใช=งานโดยค(าความช้ืนในดินน้ันจะส(ง

ข=อมูลออกมาในรูปแบบของสัญญาณแรงดันไฟฟaา ใน

รูปแบบสัญญาณอนาล็อก โดยมีค(าแรงดันตั้งแต(0 V – 3.3 V 

และนําเอาจอแสดงผล แบบ LCD มาใช=แสดงค(าความช้ืน 

และค(าแรงดันไฟฟaาท่ีได=จากเซนเซอร-วัดความช้ืนในดิน ใน

ส(วนสุดท=ายคือ ต(ออุปกรณ-สําหรับทําหน=าท่ี ปRด-เปRด การส(ง

จ(ายนํ้าไปยังต=นไม= Harikrishnan [7] ได=ทําการวิจัยตรวจหา

ตําแหน(งโดยการใช=โมดูล Xbee Arduino สําหรับเครือข(าย

ไวเลส โดยการจากงานวิจัยข=างต=นเห็นได=ว(ามีการนํา

เซนเซอร-มาใช=งานในหลายรูปแบบ สําหรับงานวิจัยฉบับน้ี

ผู=วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเขียนติดต(อ กับ

อุปกรณ- บอร-ด  Arduino และอุปกรณ- เช่ือมต( อ ท่ี เป5 น

เซนเซอร-  MQ-3 Alcohol sensor สํ าหรับตรวจจับค( า

ปริมาณ แอลกอฮอล-  มาช( วยในการตรวจวัดปริมาณ

แอลกอฮอล-ของผู=ดื่ม เพ่ือนํามาประมวลผลและให=คําแนะนํา

ท่ีเหมาะสมกับผู=ดื่มแต(ละคนต(อไป 

 

4. วิธีการดําเนินงานทดลอง 

 การกําหนดความต=องการของระบบ 

ความต=องการด=านฮาร-ดแวร- ของเครื่องท่ีใช=พัฒนาระบบ 

1) คอม พิวเตอร-  Intel(R) Pentium(R) CPU 

P6200 2.13 GHz 

  2) หน(วยความจําหลัก (RAM) 3.00 GB 

  3) บอร-ด Arduino 

  4) MQ-3 alcohol sensor 

ความต=องการด=านซอฟต-แวร- ของเครื่องท่ีใช=พัฒนา 

  1) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 

  2) โปรแกรม Arduino 

  3) โปรแกรม Visual Basic 2013 

การทํางานของระบบ  ผู=ท่ีจะวัดปริมาณแอลกอฮอล-ทํา

การเป}าลมหายใจเข=าไปยัง MQ-3 sensor หลังจากน้ัน

เครื่องจะทําการประมวลผลส(งค(าไปท่ีบอร-ด Arduino และ

ส(งข=อมูลดังกล(าวผ(านพอร-ท ท่ีเช่ือมต(อกับคอมพิวเตอร- และ

แสดงผลค(าตัวเลขท่ีอ(านได= ไปยังโปรแกรมระบบวัดปริมาณ

แอลกอฮอล-แล=วทําการบันทึกข=อมูลและสามารถพิมพ-เป5นใบ

แสดงผลการวัดปริมาณแอลกอฮอล-ออกมาได= 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  ภาพการทํางาน 

 

สําหรับโปรแกรมสามารถบันทึกข=อมูลเก็บไว=ได=ซึ่ ง

ประกอบด=วยตาราง ข=อมูลผู=ใช=งาน และ ข=อมูลการตรวจวัด

ปริมาณแอลกอฮอล- 
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5. ผลการศึกษา 
 ในหนRาท่ี 2 และหนRาถัดๆ ไปตRองเวRนระยะหEางจาก

ขอบกระดาษดR านบน 1.0 น้ิว (2.54 ซม .) ใน ทุกหนR า 

ระยะหEางจากขอบดRานลEางจะอยูE ท่ีประมาณ 1-5/8 น้ิว 

(4.13 ซม.) ของกระดาษขนาด A4 

 

6. สรุปผล 
ลักษณะท่ัวไปของระบบวัด ปริมาณแอลกอฮอล-จากลม

หายใจ เป5นการพัฒนาระบบในระบบปฏิบัติการ Windows 

8 เช่ือม ต(อฐานข=อมูล Microsoft Office Access 2013

ความสามารถของระบบ  1) สามารถบันทึก แก=ไข และ

แสดงข=อมูลของผู= ท่ีได=รับการวัดปริมาณแอลกอฮอล- 2) 

สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล-ออกมาได= 3) สามารถให=

คําแนะนําได=อย(างถูกต=อง  

ในส(วนของการออกแบบโปรแกรม ประกอบด=วยหน=าจอ

โปรแกรมดังภาพท่ี 2 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หน=าจอการวัดปริมาณแอลกอฮอล- 

 

ในส(วนของการทดสอบระบบ ผู=วิจัยได=ใช=แบบสอบถาม

เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน 4 ด=าน ได=แก( ด=านการตรง

ความต=องการของผู=ใช= ด=านการทํางานได=ตรงตามฟ.งก-ชัน

ของระบบ ด=านความง(ายต(อการใช=งาน และ ด=านความ

ปลอดภัยของข=อมูลในระบบ   

การทดสอบระบบ ได=นําแบบสอบถามข=างต=นไปทําการ

เก็บข=อมูลตัวอย(าง จํานวน 30 คน  ในการประเมินผลได=

กําหนดเกณฑ-การให=คะแนนออกเป5น 2 แบบ คือ เกณฑ-การ

ให=คะแนนเชิงคุณภาพ และเกณฑ-การให=คะแนนเชิงปริมาณ 

ซึ่งเกณฑ-ในการให=คะแนนเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จะ

แบ(งออกเป5น 5 ระดับ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 เกณฑ-การให=คะแนน 

ระดับเกณฑ+การให7

คะแนน 

ความหมาย 

เชิง

คุณภาพ 

เชิง

ปริมาณ 

4.50-5.00 ดีมาก ประสิทธิภาพของระบบอยู(ใน

ระดับดีมาก 

3.50-4.49 ดี ประสิทธิภาพของระบบอยู(ใน

ระดับด ี

2.50-3.49 ปานกลาง ประสิทธิภาพของระบบอยู(ใน

ระดับปานกลาง 

1.50-2.49 น=อย ประสิทธิภาพของระบบอยู(ใน

ระดับน=อย 

1.00-1.49 น=อยท่ีสุด ประสิทธิภาพของระบบอยู(ใน

ระดับน=อยท่ีสุด 

 

ผลท่ีได=จากการเก็บแบบสอบถาม มีดังน้ี 1) ด=านการ

ตรงความต=องการของผู=ใช= คะแนนเฉลี่ยอยู(ท่ี 4.45 ส(วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 สรุปว(าอยู(ในเกณฑ-ดี 2) ด=านการ

ทํางานได=ตรงตามฟ.งก-ชันของระบบ คะแนนเฉลี่ยอยู( ท่ี 

4.49 ส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 สรุปว(าอยู(ในเกณฑ-ดี 3) 

ด=านความง(ายต(อการใช=งาน คะแนนเฉลี่ยอยู(ท่ี 4.51 ส(วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 สรุปว(าอยู(ในเกณฑ-ดีมาก และ 4) 

ด=านความปลอดภัยของข=อมูลในระบบ  คะแนนเฉลี่ยอยู(ท่ี 

4.32 ส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 สรุปว(าอยู(ในเกณฑ-ดี 

 

 

462



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

 

7. ข7อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

พัฒนาต(อ เป5น Application บน Smart Phone 

เพ่ือท่ีจะดําเนินความสะดวกต(อผู=ท่ีต=องการใช=ได=มากข้ึน และ

สามารถพกพาได=สะดวก 
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ซอฟต์แวร์การส่งไฟล์จากหลายระบบการเชื่อมต่อในเวลาเดียวกัน 

Live GoOn : File Transfer via Multiple et ork Connection
 ศักดา นามกรณ์ สุวภัทร ศรีไชโย อานนท์ วัฒนะ รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

sakda_mcl@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การ อัป โหลดหรื อ ส่ ง ไฟ ล์จากต้นทา ง ไปยั ง

ปลายทางน้ันไม่เพียงแต่จะต้องสามารถส่งไฟล์ได้ในสถานที่ที่ 

มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเชื่อมโยงระยะใกล้เท่าน้ัน 

(LAN) แต่ควรที่จะสามารถส่งไฟล์นอกสถานที่ได้ด้วย จึงมี

การนําเทคโนโลยี  3G หรือ 4G  มาใช้ในส่งไฟล์เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกสบายและคล่องตัว แต่ปัญหาหน่ึงในการใช้งาน

ระบบเครือข่ายประเภทน้ีในการส่งไฟล์โดยเฉพาะไฟล์ที่มี

ขนาดใหญ่คือความเร็วของอินเทอร์เน็ต (แบนด์วิธ) ค่อนข้าง

จํากัด   ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้งาน

และระยะเวลาในการส่งไฟล์  การที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นจํานวนมากและการที่

คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้หลาย

ระบบ  จึงนําข้อดีจุดน้ีมาพัฒนาเพื่อให้เกิดการส่งไฟล์ด้วย

ระบบเครือข่ายที่มากกว่า  1  เครือข่ายในเวลาเดียวกันเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการอัปโหลดให้ได้สูงที่สุด ผลการทดสอบ

แสดงให้เห็นว่าเวลาในการส่งข้อมูลลดลงเม่ือมีการใช้งาน

หลายระบบเครือข่ายในการร่วมกันส่งข้อมูล 

Abstract 
Currently, uploading or transferring files 

should not  be done only in the local area network 

(LAN) but also elsewhere. Hence, the cellular 

network  such as 3G and 4G which enables people 

to use the Internet anytime anywhere  is also used 

for this purpose. However, the problem for 

transferring  file especially the  large one with this 

type of network  is its bandwidth limitation which 

will result in longer upload time.  Due to the fact 

that, there are many wireless ISPs and each 

computer can connect to several network interface 

cards, this project develops a software program 

which enables its user to use all network interfaces 

available on her computer at the same time so 

that they can all simultaneously upload each 

chunk of the file together.  The test shows that this 

concept works.  The transmission time decreases 

when multiple network connections are used to 

upload the file together. 

คําสําคัญ: สตรีมม่ิง (Streaming), อับโหลดไฟล์ (Upload 

File),  มัลติโฮมม่ิง เน็ตเวิร์ค (Multihoming Network) 

1. บทนํา

ปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญใน

การดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมโดยการใช้งานที่สําคัญอย่าง

หน่ึงของอินเทอร์เน็ตคือการอัปโหลดไฟล์หรือการส่งไฟล์

จากเครื่องหน่ึงไปอีกเครื่องหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงที่สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้กับความต้องการในทุกด้าน การอัปโหลดไฟล์

ในปัจจุบันไม่ได้ใช้เพียงแต่ในสถานที่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมโยงระยะใกล้ 
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(LAN)  ซ่ึงเป็นการเชื่อมต่อที่ต้องใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อและ

ไม่สามารถเคล่ือนที่ได้เท่า น้ัน แต่อัป โหลดไฟล์ยังต้อง

ครอบคลุมไปยังการอัปโหลดไฟล์นอกสถานที่ เน่ืองจากมี

สถานการณ์มากมายที่ ผู้ใช้อาจมีความจําเป็นต้องอัปโหลด

ไฟล์ไปยังเครื่องปลายทาง จึงจําเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อด้วย

เทคโนโลยี 3G และ 4G ในการอัปโหลดไฟล์ 

ปัญหาหน่ึงของเทคโนโลยี 3G และ 4G คือปัญหา

ในด้านของความเร็วการของอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ในแต่

ละครั้งน้ันจะต้องใช้ระยะเวลานานในการอัปโหลดไฟล์ 

ผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมทั้งฝ่ังผู้อัปโหลด

และปลายทางผู้รับไฟล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอัปโหลด

ไฟล์ในด้านของความเร็วของการส่งไฟล์นอกสถานที่โดยการ

นําการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มากกว่า 1 เครือข่าย มาพัฒนา

เพื่อให้สามารถทํางานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันโดยมี

จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเร็วในการอัปโหลดไฟล์ และลด

ระยะเวลาในการส่งไฟล์ 

2.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
2.1 3G 

3G [1][2] หมายถึงรุ่นที่ 3 ของการรับส่งสัญญาณแบบ

โทรศัพท์มือถือ มาตรฐาน UMTS  ออกแบบมาสําหรับผู้

ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือน พัฒนาต่อจากยุค

2G/2.5G/2.75G เพื่อเข้า สู่มาตรฐานยุค  3G มาตรฐาน 

WCDMA  

WCDMA หรือ WCDMA (Wideband Code-Division 

Multiple Access) เป็นมาตรฐานหน่ึงในระบบ ระบบการ

ส่ือสารแบบไร้สาย มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลแบบไร้

สาย ด้วยความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูล ภาพ เสียง หรือ 

รู ป แบบ วิดี โ อ  ด้ ว ย ค วาม เ ร็ ว สู ง  2 เ มกะบิ ต /วิน าที 

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 

คือการพัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วในด้านการดาวน์

โหลดของระบบ WCDMA ความเร็วสูงสุดในในการส่งข้อมูล

คือ 14 Mbps 

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) 

HSUPA คือเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่พัฒนามา

จาก UMTS ความเร็วสูงสุดในในการส่งข้อมูลคือ 5.76 

Mbps 

HSPA+ 

HSPA+ ห รื อ  Evolved High Speed Packet 

Access คือการรวมกันระหว่าง HSUPA และ HSDPA ของ

มาตรฐาน 3G ซ่ึงมีความเร็วเท่ากับ LTE ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่

ใหม่กว่า ความเร็วสูงสุดในเชิงทฤษฎี สําหรับ downlink 

168 Mbps และ  uplink 22 Mbps แต่ ใ นท า งปฏิ บั ติ

ความเร็วจะลดลงอย่างมาก 

LTE  

LTE คือการนําสถาปัตยกรรมของ 3G มาออกแบบ

ใหม่ให้ดู ง่ ายขึ้นและใช้การ ส่ือสารแบบ IP ซ่ึงช่วยลด

ความหน่วงในการส่งข้อมูล ความเร็วสูงสุดในเชิงทฤษฎี 

สําหรับ downlink 300 Mbps และ uplink 75 Mbps  

3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ในขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในการส่งไฟล์ มี

สถาปัตยกรรมของโปรแกรมเป็นดังรูปที่ 1 

รูปท ี1 สถาปัตยกรรมของโปรแกรมในการส่งไฟล ์
โปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ฝ่ัง คือฝ่ังของ Client และ

ฝ่ัง Server โดยโปรแกรมฝ่ังของ Client หรือ ฝ่ังของ ผู้

อัปโหลดไฟล์น้ัน มีหน้าจอแสดงดังรูปที่ 2 
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รูปท ี2 หนา้จอการส่งไฟลฝั์งผูใ้ชที้เป็น Client 
รูปที่ 2 แสดงให้เห็นหน้าจอเมนูของผู้อัปโหลดซ่ึงมี

ขั้นตอนในการส่งไฟล์คือ เม่ือผู้ใช้มีไฟล์ที่ต้องการส่งจะเพิ่ม

ไฟล์เข้ามาในโปรแกรมด้วยปุ่ม Add File และทําการกดปุ่ม 

Start  เพื่อเริ่มการใช้งาน และมีปุ่ม Stop (หยุดการทํางาน) 

และปุ่ม Pause(หยุดการทํางานชั่วคราว) ไว้รองรับความ

ต้องการของผู้ใช้อีกด้วย  

รูปท ี3 หนา้จอเมือเชือมต่อสาํเร็จ 

รูปท ี4 หนา้จอเมือเชือมต่อไม่สาํเร็จ 
รูปที่  3 และรูปที่  4 แสดงห น้าจอการตั้ งค่ า

เน็ตเวิร์คอินเทอร์เฟสการ์ดที่ต้องการใช้งาน ซ่ึงสามารถ

เลือกใช้งานหลายอินเทอร์เฟสพร้อมกันได้ เม่ือการเชื่อมต่อ

สําเร็จจะมีการแสดงผลดังรูปที่  3 และเม่ือการเชื่อมต่อ

ล้มเหลวจะมีการแสดงผลดังรูปที่ 4 

หน้าจอการใช้งานฝ่ังผู้รับไฟล์หรือฝ่ัง Server เป็น

ดังรูปที่ 5 

รูปท ี5 หนา้จอการใชง้านของฝัง Server 
ดังที่ในแสดงรูปที่ 5 ซ่ึงแสดงรายละเอียดของไฟล์

ที่ได้รับคือ ชื่อไฟล์, ขนาดไฟล์, เปอร์เซ็นต์การได้รับไฟล์, 

ความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์ และเครื่องที่ทําการอัปโหลด

ไฟล์มาให ้

เม่ือผู้ใช้งานใช้งานโปรแกรม ได้กดใช้คําส่ังเริ่มต้น

ในการอัปโหลดไฟล์แล้วน้ัน ขั้นตอนการทํางานของ

โปรแกรมเป็นดังน้ี  

ร ูปท ี่ 6 การทาํงานในการส่งไฟล ์
1. เครื่ อง  Client ทําการ อ่านข้ อมูลของไฟ ล์ที่

ต้องการจะส่ง ได้แก่ ชื่อไฟล์และขนาดไฟล์ 

2. เครื่อง Client ส่งรายละเอียดของไฟล์ต่อไปยัง

เครื่อง Server

3. เครื่อง Server จะทําการเปิด Server โดยใช้

พอร์ตหมายเลข 9000 เพื่อทําการรอรับ ชื่อไฟล์

และขนาดไฟล์จากเครื่อง Client

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

466



4. เม่ือเครื่อง Server ได้รับชื่อไฟล์ และขนาดไฟล์

แล้ว จะส่ง Port No. ที่จะใช้ในการรับ-ส่งไฟล์

กลับไปที่เครื่อง Client

5. เม่ือเครื่อง Client ได้รับ Port No. แล้วจะทําการ

แบ่งไฟล์ตาม ขั้นตอนดังต่อไปน้ี

ให้     X  = ความเร็วของเน็ตเวิร์ค

 Y  = ผลรวมของความเร็วของเน็ตเวิร์ค 

        ทั้งหมดที่ใช ้

 N = เปอร์เซ็นต์ความเร็วของเน็ตเวิร์ค 

จะได ้

N = X*100/Y 

Ö ให้ NS = ขนาดของไฟล์แต่ละเ น็ตเ วิร์ ค 

F = ขนาดของไฟล์ 

ดังน้ัน 
NS = N/100*F 

6. เม่ือทราบถึงขนาดไฟล์ย่อยที่ได้จากการแบ่งไฟล์

แล้ว แต่ละเน็ตเวิร์คจะทําการส่งไฟล์ย่อยในส่วน

ของตนพร้อมกัน โดยจะใช้หมายเลขพอร์ตที่ได้รับ

จาก Server ในข้อที่ 4

4. ผลการดําเนินงานและการทดสอบระบบ
การ Setting Bandwidth 

เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีความคงที่และสมบูรณ์

ที่ สุด  ผู้ จัดทํ าจึงมีการ กําหนดความเร็ วของเ น็ต เ วิร์ ค

อินเทอร์เฟสการ์ดในแต่ละการเชื่อมต่อ โดยการใช้โปรแกรม 

SoftPerfect Bandwidth Manager[3] ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่มี

ความสามารถในการกําหนดความเร็วของ เ น็ตเ วิร์ ค

อินเทอร์เฟสได้ 

การทดสอบการส่งไฟล์ 

การทดสอบเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการ

เชื่อมต่อตามสถานการณ์จริง  โดยทําการหาหาค่าเฉล่ียจาก

การทดสอบจํานวน 5 ครั้ง กับไฟล์ทีมี่ขนาด 921,600 KB  

ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายสูงสุด 3 เครือข่าย 

(N1,N2,N3) ที่ มี ค ว าม เ ร็ ว  5 Mbps, 10 Mbps และ 20 

Mbps ตามลําดับ 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการส่งไฟล์ทีไ่ด้เป็นดังรูปที่ 7 

ร ูปท ี่ 7 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบการส่งไฟล ์
ผลการทดลองสรุปได้ว่าการส่งไฟล์ผ่านโปรแกรม 

LIVE GoOn น้ันสามารถลดระยะเวลาในการส่งไฟล์ได้โดย

การส่งไฟล์จากหลายเครือข่ายที่ มีผลรวมของความเร็ว

มากกว่าจะใช้ระยะเวลาการส่งไฟล์น้อยกว่าเม่ือเทียบกับ

เครือข่ายที่มีผลรวมของความเร็วต่ํากว่า และเม่ือเทียบกับ

การส่งไฟล์แบบปกติ พบว่าด้วยความเร็วที่เท่ากัน การส่ง

ไฟล์โดยใช้โปรแกรม LIVE GoOn จะส่งช้ากว่า การวัด

ประสิทธิภาพด้านของความสมบูรณ์ของไฟล์น้ัน สําหรับ

ความถูกต้องของไฟล์ที่  Server ได้รับ น้ัน พบว่าได้รับ

ครบถ้วนในทุกการทดสอบ ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ากระบวนการ

ส่งไฟล์ของโปรแกรม LIVE GoOn ไม่มีการทําให้เน้ือหาของ

ไฟล์สูญหาย มีความสมบูรณ์ของไฟล์ครบถ้วน 

5.อภิปรายและสรุปผล
        ซอฟต์แวร์การส่งไฟล์จากหลายระบบเชื่อมต่อใน

เวล า เดี ยว กัน มี จุด ปร ะสงค์ ใ นการพัฒนา เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในด้านความเร็วในการส่งไฟล์และอํานวยความ

สะดวกในการส่งไฟล์นอกสถานที่ได้ด้วยความเร็วในการ

อัปโหลดที่มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนต่ํา ผลการทดสอบแสดงให้

เห็นว่าซอฟต์แวร์ น้ีสามารถอัปโหลดไฟล์ได้เร็วขึ้น และ 

สามาร ถ ใ ช้ ก า ร เชื่ อ มต่ อหลาย เ ครื อข่ าย ได้ อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ โดยไฟล์ทุกไฟล์มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
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การพัฒนาระบบจัดการร้านขายยา โดยใช้บาร์โค้ด 
The Development of Drug Store Management System with Barcode 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบจัดการร้านขายยา ได้จัดท าขึ้นเพื่อ

จัดการบริหารงานธุรกิจร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพกว่า
ระบบเดิมและสะดวกต่อการใช้งานโดยการน าอุปกรณ์
บาร์โค้ดแท่งเข้ามาช่วยในการจัดการสินค้าและซื้อขาย 
ระบบได้ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรม Microsoft Visual 
C# ท าให้การจัดเก็บข้อมูลในร้านขายยาถูกจัดเก็บเข้าสู่
คอมพิวเตอร์โดยใช้หลักการของฐานข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล 
Microsoft SQL Server ระบบที่พัฒนาประกอบไปด้วย 7 
ฟังก์ชันหลักคือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก การบันทึกข้อมูล 
การสั่งซื้อยา การจัดการรายการยา การช าระเงิน และ
รายงานการขาย ท าให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และ
การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

 The development of drug store 
management system was developed for 
increasing performance than old system. 
Moreover, the system used barcode device for 
facility when drug products was managed and 
purchased. The system was developed by using 
Microsoft Visual C# and using database 
management system for storing data of the 
system with Microsoft SQL Server database. The 
system has 7 main functions that consist of login, 
registration, data recording, drug ordering, drug 
catalogue management, payment and selling 
reports. The benefits of this system were 
comfortable and rapid of working.  

ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ บาร์โค้ด ร้านขายยา 

1. บทน า
เนื่องจากร้านขายยาแผนปัจจุบันมีวิธีด าเนินการคิด

ค านวณค่าสินค้าต่างๆ โดยใช้บุคลากรในการคิดค านวณ
ราคาสินค้า ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าหลายรายการหรือมี
มูลค่าราคาสูงจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้สูงและไม่สามารถ
ติดตามหรือแก้ไขได้ เนื่องจากไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มา
ซื้อสินค้า การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีการเก็บข้อมูลของทางร้าน
หรือบุคลากรที่เป็นเภสัชกร ซึ่งท าให้ลูกค้าไม่ทราบว่า ณ 
ปัจจุบันนั้นเภสัชกรคือใครและใครเป็นคนขาย ในปัจจุบัน
สินค้าประเภทยาและสินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยภายในร้าน
ส่วนใหญ่ไม่มีระบบการจัดเก็บคลังสินค้าท าให้ไม่ทราบว่า
การจัดการสินค้าที่มีอยู่ในร้านในล าดับของการเข้ามาของ
สินค้าท่ีไม่ทราบวันหมดอายุที่แน่นอนและปริมาณของสินค้า
คงเหลือท่ีเป็นปัจจุบัน จึงท าให้เกิดปัญหาเมื่อมีลูกค้าที่จะซื้อ
สินค้าแล้วปริมาณสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือ
สินค้าหมดอายุโดยไม่ทราบ 

สิ่งที่จ าเป็นคือ อาการโรคต่างๆ ของลูกค้าที่เป็นตาม
อาการ  เภสั ชกรจะ เป็นคนจ่ ายยาให้ กับลู กค้ าตาม
ความสามารถของเภสัชกร แต่ในกรณีที่เภสัชกรไม่สามารถ
ท างาน ณ เวลานั้นได้ ลูกค้าท่ีจะมาซื้อสินค้าจะต้องรอเภสัช
กรเท่าน้ันจึงท าให้เสียผลก าไรต่อร้าน แต่ในบางกรณีมีลูกค้า
ที่เคยมีประวัติแพ้ยาเภสัชกรก็จะจ่ายยาที่ไม่มีตัวยาที่ลูกค้า
แพ้ให้ แต่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะไม่มีการเก็บ
ประวัติลูกค้า 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ผู้จัดท าโครงงานจึงน าเสนอระบบ
การจัดการขายสินค้าประเภทยาที่ท าการขายหน้าร้าน 
กรณีศึกษาร้านยิ่งเจริญเภสัชที่จะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การคิดค านวณราคาสินค้า และระบบจัดการเก็บข้อมูล
ประวัติลูกค้า การจัดเก็บประวัติลูกค้าจะเป็นการจัดเก็บ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่จ าเพาะเจาะจงอย่าง  เช่น ลูกค้าเคย
มีประวัติซื้อสินค้าอะไรไปแล้วบ้าง ลูกค้าเคยประวัติแพ้ยาตัว
ไหน เพื่อทราบข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการครั้งต่อไป ระบบ
การจัดเก็บประวัติลูกค้าที่แพ้ยาเพื่อที่จะบอกว่าลูกค้าแพ้ยา
ตัวไหนและจัดเก็บประวัติไว้ ถ้าลูกค้ามาใช้บริการทางร้าน
แล้วเกิดกรณีที่ลูกค้าลืมตัวยาที่แพ้ ระบบก็จะแจ้งว่ายาชนิด
นี้ลูกค้ามีประวัติการแพ้ยาออกทางระบบให้ทราบ จัดท า
ระบบคลังสินค้าเพื่อจะจัดเก็บประวัติสินค้าไว้ในระบบ 
เพื่อที่จะจัดการสินค้าในร้านทั้งหมดให้เป็นระเบียบและรู้
ที่มาท่ีไปของสินค้าว่าสินค้าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรบ้าง มี
จ านวนสินค้าคงคลังเหลือมากน้อยเพียงใด 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุพิชญา แก้วทะชาติ [1] ได้พัฒนาเรื่องระบบร้านขายยา

วัตถุประสงค์จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในงานจัดการระบบภายในร้าน
ขายยา แนวคิดของการท าโครงงานจึงต้องการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อออกแบบและ พัฒนาระบบซื้อขายยาออนไลน์ 
ร้านศาลายาฟาร์มาซี อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ได้ ออกแบบระบบและสร้างขึ้นโดยโปรแกรมภาษา PHP ซึ่ง
ใช้ฐานข้อมูล MySQL ใช้โปรแกรม phpMyAdmin เป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการฐานข้อมูล มีโปรแกรม Apache 

เป็น Web Server ในการรันโปรแกรม เพื่อแสดงผลทาง
หน้าจอและมีโปรแกรมภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ HTML เป็น
รูปแบบของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในเว็บเพจ เพื่อ
แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์, Dreamweaver CS3 ใช้ส าหรับ
เขียนค าสั่ งในการท า เว็บไซต์ผลการศึกษาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ในครั้งนี้ได้ มีระบบการจัดการ 
ข้อมูลต่างๆ ของร้านด้วยผู้ดูแลระบบที่สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูลต่างของร้านผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได้  

ศิรินภา บุญฟ ูและคณะ[2] ได้พัฒนาเรื่องระบบร้านขาย
ขายสมุนไพรออนไลน์ วัตถุประสงค์จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนา
ระบบระบบร้านขายสมุนไพรออนไลน์ :กรณีศึกษา  ร้านเจี๊ยบ
สมุนไพร โดยระบบสามารถสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้า มี
ระบบตอบรับ SMS ออกรายงาน -สรุป  ยอดขายต่าง ๆ และ
การออกรายงานส าหรับผู้บริหาร เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางแผนบริหาร กิจการให้เกิดผลก าไรสูงสุด
รวมถึงการอ านวยความสะดวกต่อลูกค้า ระบบร้านขาย
สมุนไพรออนไลน์ มีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคช่ัน  (Web-

Based Application) พัฒนาโดยภาษา PHP และใช้ 
phpMyAdmin Database Manager เป็นโปรแกรมส าหรับ
จัดการฐานข้อมูล 

วศิน สีมาพลกุล และคณะ [3] ได้พัฒนาเรื่องระบบ
จัดการคลินิกนายแพทย์สุชาติ กิตติภัทร วัตถุประสงค์จัดท า
ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ตลอดจนให้มี
ความสามารถในการจัดการคลินิก ทั้งด้านเวชระเบียน 
ระบบการนัดหมายของแพทย์ การจัดการคลังยาและ
เวชภัณฑ์ ระบบบันทึกการรักษาของแพทย์ รวมถึงการออก
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล และนอกเหนือจากการท างานที่
เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของซอฟแวร์บริหารคลินิกอื่นๆแล้ว 
ระบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยยึดความต้องการของผู้ใช้เป็น
หลัก พัฒนาโดยภาษา PHP และใช้ MySQL เป็นโปรแกรม
ส าหรับจัดการฐานข้อมูล 

วิชญานิน เมธางกูร และคณะ [4] ได้พัฒนาเรื่องระบบ
บริหารจัดการคลินิกสัตว์เลี้ยง วัตถุประสงค์จัดท าขึ้นเพื่อท า
ให้แอพพลิเคช่ันสามารถ ใช้งานผ่านเครือค่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์  (Web Browser) ได้และ
เทคโนโลยี ฐานข้อมูลช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง
สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันคลินิกสัตว์เลี้ยงมีการ
เก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการ รักษาและข้อมูลต่างๆ ไว้ใน
รูปแบบกระดาษ  ท าให้เกิดปัญหาในการค้นหาเอกสาร 
จัดเก็บเอกสาร หรือเอกสารช ารุด ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการแก่ลูกค้ารวมถึงการจัดท ารายงานต้องใช้เวลา
ในการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ มีลักษณะเป็นเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web-Based Application) พัฒนาโดยภาษา 
PHP และใช้ phpMyAdmin DatabaseManager เป็น
โปรแกรมส าหรับจัดการฐานข้อมูล  

อนุชิต สหสุนทร [5] ได้พัฒนาเรื่องระบบการจัดการ
คลินิก วัตถุประสงค์จัดท าขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย
ในการ ท างาน โดยมีการแบ่งฟังก์ชันการท างานให้เหมาะสม
กับแต่ละผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพทย์, พยาบาล และ 
ผู้บริหาร โดยระบบนี้ได้ถูพัฒนาให้ค านึงถึงความต้องการ
ของผู้ใช้ ดีทั้งยังช่วยลดในเรื่องของการดูแลรักษาข้อมูล การ
ขาดหายหรือช ารุดของข้อมูล การลดปริมาณการใช้กระดาษ 
และมีความสะดวกสบายในการค้นหาเอกสาร   ท าให้ไม่
เสียเวลาให้การค้นหาตู้เอกสาร แนวความคิดที่จะพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์การใช้งานนี้ในมีลักษณะเป็นระบบ 
workflow ระหว่างผู้ใช้หน้าที่ต่างๆ เพื่อให้แบ่งฟังก์ช่ันการ 

ท างานได้อย่างชัดเจนโดยผ่านการล็อกอินเข้าไปเพื่อจ าแนก
ผู้ใช้เพื่อก าหนดฟังก์ช่ันในการท างานให้ เหมาะสมกับ User 

พัฒนาโดยภาษา JDK (Java Development) และใช้ My 

SQL เป็นโปรแกรมส าหรับจัดการฐานข้อมูล 
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3. วิธีด าเนินงาน
  3.1 การศึกษาเบื้องต้น 

เมื่อศึกษาปัญหาของระบบเดิมที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันได้มี
การค้นพบปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆมากมาย ส่งผลต่อ 

การด าเนินงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยปัญหาต่างๆ 
สามารถสรุปให้อยู่ในรูปแบบแผนภูมิก้างปลา เพื่อแสดงถึง
ต้นตอสาเหตุของปัญหาในระบบร้านขายยา ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 แผนภมูิก้างปลา ที่แสดงปัญหาและสาเหตุของปัญหาในระบบจัดการร้านขายยา 

ผู้พัฒนาได้ก าหนดขั้นตอนวิธีด าเนินงานพัฒนาระบบจัดการ
ร้านขายยา  

(1) รวบรวมข้อมูลการจัดการร้านขายยาระบบเดิม 

(2) ศึกษาระบบจัดการร้านขายยาระบบเดิม 

(3) วิเคราะห์ระบบจัดการร้านขายยาระบบเดิม 

(4) พัฒนาระบบจัดการร้านขายยาระบบใหม่ 
(5) ติดตั้งระบบจัดการร้านขายยาระบบใหม่ 
(6) ทดสอบระบบจัดการร้านขายยาระบบใหม่ 

 3.2 ออกแบบฐานข้อมูล ผู้พัฒนาได้ออกแบบฐานข้อมูล
จ านวน 6 ตาราง ได้แก่ ตาราง TbCustomer ตาราง 
TbGroupProducts ตาราง TbPharmacist ตาราง 
TbMedicine ตาราง TbSellOrder และตาราง 
TbBuyOrder โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity 

Relationship Diagram) ดังรูปภาพที่ 2 และผู้พัฒนาได้
ลิสต์รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปประกอบการสร้าง
แผนภาพกระแสข้อมูล ดังภาพที่ 3 และการออกแบบคอน
เท็กซ์ไดอะแกรมของระบบจัดการร้านขายยา และแผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) ดัง
ภาพที ่4 และ 5 

ภาพที ่2 ความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity 

Relationship Diagram) 

ภาพที ่3 ลิสต์รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไป
ประกอบการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล 
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ภาพที ่4 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมของระบบจัดการร้านขายยา 

ภาพที่ 5 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow 

Diagram Level 0) 

3.3 การออกแบบระบบ ผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล โดยมีส่วนติดต่อประสานงานจ านวน 8 เมนู
ประกอบด้วย 
  (1) เมนูจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานยา สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ค้นหา ข้อมูลยาและประเภทยา 
  (2) เมนจูัดการฐานข้อมูลพื้นฐานบุคลากร สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ค้นหา ข้อมูลเจ้าของร้านและเภสัชกร 

  (3) เมนเูข้าสู่ระบบสามารถตรวจสอบช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

  (4) เมนสูมัครสมาชิก สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล
สมาชิก 
  (5) เมนขูายยา สามารถเพิ่มและขายยาโดยใช้บาร์โค้ดได้ 
  (6) เมนูพิมพ์ใบเสร็จ สามารถพิมพ์ใบเสร็จส าหรับจ่ายเงิน
ให้กับลูกค้า 

  (7) เมนูสั่งซื้อยาเพิ่ม สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ยาที่ต้องการ
สั่งซื้อ 

  (8) เมนพูิมพ์ใบสั่งซื้อยา สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อยา 
  (9) เมนอูอกรายงาน สามารถค้นหา และพิมพ์รายงานที่
ต้องการ 

4. การทดสอบระบบ
ระบบจัดการร้านขายยานี้ ใ ช้ โปรแกรม Microsoft

Visual C# 2013 เป็นภาษาในการพัฒนาซึ่งในการเข้าใช้
งานระบบผู้ใช้จะต้องท าการ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
ก่อน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบงานและ
เป็นการตรวจสอบสิทธิในการท ารายการกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในระบบของผู้ใช้งานโดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 1) เจ้าของร้าน คือ ผู้ที่มีสิทธิในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับระบบงาน เช่น ข้อมูลเภสัชกร รายงานต่างๆ เป็น
ต้น และยังมีสิทธิในการสั่งพิมพ์รายการข้อมูลต่าง ๆ ที่
ต้องการเรียกดูได้ 2) เภสัชกร คือผู้ที่มีสิทธิในการท ารายต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า เช่น ค้นหาข้อมูลยา 
สามารถบันทึกข้อมูลรายการยา สามารถท ารายการในส่วน
ของการช าระเงินยาและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้
นอกจากนี้เภสัชกรยังสามารถท ารายงานสรุปยอดการขาย
ประจ าวันได้และออกรายงานเพื่อส่งให้กับเจ้าของร้านดูยอด
การขาย โดยที่ภาพที่ 6 – 14 แสดงหน้าจอการท างานของ
ระบบในแต่ละส่วน 

ภาพที ่6 หน้าจอเข้าสูร่ะบบ เพื่อเข้าใช้งานระบบ 
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ภาพที ่7 หน้าจอฟอร์มการร้องขอเพื่อเรียกดรูหัสผ่าน ใน
กรณีที่ผู้ใช้งานลมืรหสัผ่าน 

ภาพที ่8 หน้าฟอร์มหลักส าหรับเจ้าของร้าน 

ภาพที ่9 หน้าฟอร์มหลักส าหรับเภสัชกร 

ภาพที ่10 หน้าต่างฟอร์มการจัดการข้อมูลเภสัชกร 

ภาพที ่11 หน้าต่างฟอร์มส าหรับขายยา 

ภาพที ่12 หน้าต่างฟอร์มส าหรับจัดการข้อมลูยา 
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ภาพที ่13 หน้าฟอร์มแสดงรายงาน 

ภาพที ่14 หน้าต่างฟอร์มส าหรับพิมพ์บาร์โคด้ 

7. ปัญหาและข้อจ ากัด
(1) ระบบท่ีพัฒนาใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Microsoft

Windows เท่านั้น 

(2) ระบบที่พัฒนาเป็นการท างานแบบ Stand Alone ที่
ให้บริการส าหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเครื่องนั้นๆ โดยที่ไม่มีการ
เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น 

(3) เมื่อใช้งานระบบจ าเป็นจะต้องมีเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินและรายงานต่าง ๆ 

(4) ประสิทธิภาพของซีพียูควรเป็น Intel (Pentium 

166 MHz เป็นอย่างต่ า, Pentium Pro  

หรือ Pentium I/III XEON)หน่วยความจ า 64 
เมกกะไบต์ อย่างต่ า 

(5) ควรมีฮาร์ดดิสก์ความจุอย่างต่ า 1 กิ๊กกะไบต์ และมี
พื้นที่ว่างหลังจากการติดตั้งโปรแกรมแล้วประมาณ 300 
เมกกะไบต์เป็นอย่างต่ า 

(6) RAM 2GB เป็นอย่างต่ า 
(7) พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 1 GB 

(8) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 5,400 RPM 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
ระบบจัดการร้านขายยาเป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

การท ารายการในข้ันตอนต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างเป็น
ระบบและเป็นไปตามขั้นตอนของการด าเนินงานในร้านขาย
ยาทั่วๆ ไป โดยข้อดีของระบบ คือ สามารถลดระยะเวลา
การด าเนินงานในกิจกรรมของต่างๆ ของระบบให้น้อยลง มี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในธุรกิจรา้นขายยาหรือสามารถ
ประยุกต์เอาไปใช้กับธุรกิจร้านอ่ืนๆได้ 
 ระบบจัดการร้านขายยาที่พัฒนาขึ้น จึงมีประโยชน์กับ
ธุรกิจร้านขายยาเป็นอย่างมาก เพราะระบบสามารถท าให้
เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถจะเข้าถึงข้อมูลและ
จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม และ
สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ระบบงานมีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา 
แรงงานและค่าใช้จ่ายในการท างานลงเนื่องจากระบบ
สามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก ตลอดจน
ช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลด
จ านวนคนและระยะเวลาในการประสานงานให้น้อยลง โดย
ผลงานที่ออกมาดีกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ 
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Abstract—Since a financial data of Rutsameejan 
Construction Ltd., Part., had been collected using paper-
based. Normally, the data were stored in Microsoft Excel 
file format which led to the complication in data 
management including data storage, data lossing, data 
redundancy, and the difficulty in data clustering. Due to 
the importance of these data, we need to develop a new 
system to overcome the mentioned problems. Here, we 
have implemented web-based management accounting 
system to solve these particular problems by applying 
the various tools such as Java Development Kit, 
phpMyAdmin, Adobe Dreamweaver, AppServ, and PHP 
language. The system composes of five main features 
including site, revenue, expense, material, and supplier 
perspectives management. For the research 
methodology, the System Development Life Cycle 
(SDLC) had been employed including planning, analysis, 
design, and implementation. The result after 
implementation demonstrates the convenience and 
improvement in financial information management by 
solving the problems of data storage, data lossing, data 
redundancy, and data clustering.

Accounting Keywords—WEB-BASED, 
System, Site, Revenue, Expenses, Material, Supplier

I.  INTRODUCTION
Accounting System [1] is principally a database of 

information about business transactions which could 
identify expenses and revenue of an organization. It start in 
the form of documents, revenues recorded and expenses 
recorded of company, classification of data and a report 
summarization on accounting to the manager. 

Rutsameejan Construction Ltd., Part, is the leading 
construction company in the local area. It has lots of data 
flowing within its organization. Unfortunately, it does not 
have any customized system to support its business 
especially, accounting system which is found the most 
important over other systems. So, the data kept in paper-
based format which lead to the complication in data 
management and data loosing. 

Web-based Accounting Management System for 
Rutsameejan Construction Ltd., Part, is the system that 

adapts the principles of Accounting System to manage the 
revenues and expenses of the company. The system 
composes of site, revenue, expense, material, and supplier 
management. Each perspective can add, edit, view, and 
delete data while revenue and expense perspectives have a 
print feature. Site map of the system is shown in figure 1. 

Figure 1 Site map of system

 Since, the working process and data of the old 
system is paper-based and saves in excel file. The study 
found that paper-based system leads to information loosing, 
incomplete, redundant and difficulty of data store. 
Therefore, we developed a new system to store the data. 

The new system is web-based application which 
has database for data storing including site, revenue, 
expense, material, and supplier information. The system 
facilitates the users to manage data easily. 
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Table 1. The Feature Comparison    

Technology and tools being used for this system 
are described as follows: 

A. The Java Development Kit (JDK)[2]—The Java 
Development Kit (JDK) is a software development 
environment used for developing Java applications and 
applets. It includes the Java Runtime Environment (JRE), an 
interpreter/loader (java), a compiler (javac), an archiver (jar) 
and other tools needed in Java development. 

B. phpMyadmin[3]—phpMyAdmin is a free 
software tool written in PHP, intended to handle the 
administration of MySQL over the Web. phpMyAdmin 
supports a wide range of operations on MySQL and 
MariaDB. Frequently used operations such as managing 
databases, tables, columns, relations, indexes, users, 
permissions, etc. It can be performed via the user interface, 
and can still the ability to directly execute any SQL 
statement. 

C. Adobe Dreamweaver [4] — Adobe Dreamweaver 
is a software program for designing web pages, essentially a 
more fully featured HTML web and programming editor. 
The program provides a what-you-see- 

Is-what-you-get (WYSIWYG) interface for users 
to create and edit web pages. The program is also available 
in a number of languages, including English, Spanish, 
French, German, Japanese, Chinese, Italian, Russian, and 
others. Dreamweaver supports multiple web and 
programming languages including HTML, C#, Visual Basic 
(VB), Cascading Style Sheets (CSS), Active Server Pages 
(ASP), Extensible Markup Language (XML) and others. 

D. AppServ[5]—AppServ is Open Source Software 
program that incorporates several together.  The main 
Package is Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin. 

E. PHP Language [6][7] — PHP (recursive acronym 
for PHP: Hypertext Preprocessor) is a widely-used open 
source scripting language that is especially suited for web 
development and can be embedded into HTML. PHP scripts 
are executed on the server. 

III. RESEARCH METHODOLOGY

A. Planning phase 

We had set up a plan for this study as proposal 
presentation, requirement gathering, literature review, 
programming language learning which applied for-coding, 
data analysis, system designing: use case diagram, database 
designing, and user interface(UI) designing, coding, system 
testing, system implementation, and documentation. The 
study had been started from January, 2015 to December, 
2015. 

B. Analysis phase 

In analysis phase, we interviewed the end-users 
who will use the system and studied from the company’s 
documents. The result from the interviewing demonstrated a 
user account management system is an only system that 
required for the company's financial management. Users 
could give input data into the system as shown in Figure 2. 

Figure 2 Use case diagram of Web-based Accounting Management System 

Figure 2 illustrates the main functions of Web-
based Accounting Management System as follows: 

1. Site Management—Users can manage data about
the sites and sites type. Site, users can add site data, edit site 
data, delete site data, and view site data saved. Site type, 
users can add site type data, edit site type data, delete site 
type data, and view site type data saved.  
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2. Revenue Management—Users can manage data
about site revenue, and boss revenue.  Both types, users can 
add, edit, delete, view data saved, and print revenue for both 
types in the form of documents. 

3. Expenses Management—Users can manage data
about site expenses, employee salaries expenses, workers 
expenses, and contractors and other expenses. The four 
types of expenses, users can add, edit, delete, view data 
saved, and print expenses for four types in the form of 
document. 

4. Material Management—Users can manage data
about material. Users can add, edit, delete, and view data 
saved. 

5. Supplier Management—Users can manage data
about supplier that contact trading. Users can add, edit, 
delete, and view data saved. 

C. Design phase 

Based on the data in analysis phase, we designed 
new UI for user friendly based on users’ requirement along 
with designing use case and entity-relationship diagram to 
support the information flow within the system. The home 
page of the UI consists of 8 main pages including: login, 
menu, site page, revenue page, expense page, material page 
supplier page, and user page. Each main page contains sub 
menus such as: add data page, view list of data page, and 
edit page. 

D. Implementation phase 

After design use case, entity-relationship diagrams, 
and user interface, then we transformed our design to the 
programming code. After coding, we installed the 
completed system, to the user. When the users tested and 
gave the feedback of testing the system, we fixed and 
improved the system based on their feedback until satisfied 
user’ requirement. Then, we reinstall the final version of the 
system along with user manual and system documents for 
them. 

III. RESULTS

Since the system has been developed, the following 
figures represent main functions which are: creating site 
management form interface (Figure 7), revenue 
management form interface (Figure 9), expenses 
management form interface (Figure 11), material 
management form interface (Figure 14), supplier 

management form interface (Figure 15), revenue report 
(Figure 2) and expenses report (Figure 2). 

Figure 3 Login form interface 

Figure 3 shows login form. But if the user is not 
named in the system, users can register by click “Add user” 

Figure 4 Add new user form interface 

Figure 4 shows insert the basic information to 
request form. Include name of user, username, password and 
phone number. Username and password required to 
complete at least four characters. 

Figure 5 List of users interface 

Figure 5 shows list of user that saved as the system. 
This page shows the information of user that insert 
information in add new user form (Figure 4). It show list of 
user, name, username and phone number. 

Figure 6 The main interface of system 
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Figure 6 shows the main menu of system to 
manage data, such as site, Revenue, Expenses, Material and 
Supplier.

Figure 7 Add new site form interface 

Figure 7 shows the screen that inserts the basic 
information to add new site, such as site name, address, 
notation, site type, budget, start date and end of operation. 

Figure 8 Add new site type form interface 

Figure 8 shows the screen that inserts the basic 
information to add new site type, such as site type. 

Figure 9 Add new boss revenue form interface 

Figure 9 shows the screen that inserts the basic 
information to add new boss revenue, such as revenue name, 
date, amount of money and notation. 

Figure 10 Add new site revenue form interface 

Figure 10 shows the screen that inserts the basic 
information to add new site revenue, such as date, amount of 
money, site name and notation. 

Figure 11 Add new site expenses form interface 

Figure 11 shows the screen that inserts the basic 
information to add new site expenses, such as expenses 
name, unit of material, site name, date, amount of material, 
price of unit (per one unit) and store name. The system will 
calculate total price of material. 

Figure 12 Add new employee salaries expenses form interface 

Figure 12 shows the screen that inserts the basic 
information to add new employee salaries expenses, such as 
date and amount of money. 

Figure 13 Add new workers expenses and contractors form interface 

Figure 13 shows the screen that inserts the basic 
information to add new worker and contractors expenses, 
such as name, site name, date and amount of money. 

Figure 14 Add new other expenses form interface 
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Figure 14 shows the screen that inserts the basic 
information to add new other expenses. Other expenses such 
as maintenance costs, office equipment costs and traveling 
expenses. Include name of expenses, unit name, date, and 
amount of product, price per unit, store name and notation. 
The system will calculate total price. 

Figure 15 Add new material form interface 

Figure 15 shows the screen that inserts the basic 
information to add new material, such as date, name, and 
price of unit and store name. 

Figure 16 Add new supplier form interface 

Figure 16 shows the screen that inserts the basic 
information to add new supplier, such as name, address and 
phone number. 

Figure 17 List of site interface 

Figure 17 shows the screen of site list. This page 
shows the information of site that insert information in add 
new site form, such as site name, address, notation, site 
type, budget, start date and end date of operation. 

Figure 18 List of site type interface 

Figure 18 shows the screen of site type list. This 
page shows the information of site type that insert 
information in add new sit type form, such as site type 
name. 

Figure 19 List of boss revenue interface 

Figure 19 shows the screen of boss revenue list. 
This page shows the information of boss revenue that insert 
information in add new boss revenue form, such as revenue 
name, date, amount of money and notation. 

Figure 20 List of site revenue interface 

Figure 20 shows the screen of site revenue list. 
This page shows the information of site revenue that insert 
information in add new site revenue form, such as date, 
amount of money, site name and notation. 

Figure 21 List of site expenses interface 

Figure 21 shows the screen of site expenses list. 
This page shows the information of site expenses that insert 
information in add new site expenses form, such as expenses 
name, site name, date, amount of material, prices per unit, 
unit name, total price and store name.  

Figure 22 List of employee salaries expenses interface 
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Figure 22 shows the screen of employee salaries 
expenses list. This page shows the information of employee 
salaries expenses that insert information in add employee 
salaries expenses form, such as date and amount of money. 

Figure 23 List of workers expenses and contractors interface 

Figure 23 shows the screen of worker expenses list. 
This page shows the information of worker expenses that 
insert information in add new worker expenses form, such 
as date, expenses name, amount of money and site name.  

Figure 24 List of other expenses interface 

Figure 24 shows the screen of other expenses list. 
This page shows the information of other expenses that 
insert information in add other expenses form, such as 
expenses name, date, and amount of material, price per unit, 
unit name, total price, store name and notation. 

Figure 25 List of material interface 

Figure 25 shows the screen of material list. This 
page shows the information of material that insert 
information in add material form, such as date, material 
name, price per unit and store name. 

Figure 26 List of supplier interface 

Figure 26 shows the screen of supplier list. This 
page shows the information of supplier that insert 
information in add supplier form, such as supplier name, 
address and phone number. 

Figure 27 Print summary boss revenue form interface 

From figure 27 show the screen of print summary 
boss revenue report form. The user will insert start date and 
end date to print report of summary boss revenue.  

Figure 28 Print individual boss revenue form interface 

From figure 28 show the screen of print individual 
boss revenue report form. The user will insert name, start 
date and end date to print report of individual boss revenue.  

Figure 29 Print summary site revenue form interface 

From figure 29 show the screen of print summary 
site revenue report form. The user will insert start date and 
end date to print report of summary site revenue.  

Figure 30 Print site revenue separate by site form interface 

From figure 30 show the screen of print each site 
revenue report form. The user will insert site name, start 
date and end date to print report of each site revenue. 
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Figure 31 Print summary site expenses form interface 

From figure 31 show the screen of print summary 
site expenses report form. The user will insert start date and 
end date to print report of summary site expenses. 

Figure 32 Print site expenses separate by site form interface 

From figure 32 show the screen of print each site 
expenses report form. The user will insert site name, start 
date and end date to print report of each site expenses. 

Figure 33 Print employee salaries expenses form interface 

From figure 33 show the screen of print employee 
salaries expenses report form. The user will insert start date 
and end date to print report of employee salaries expenses. 

Figure 34 Print workers expenses and contractors form interface 

From figure 34 show the screen of print worker 
expenses report form. The user will insert start date and end 
date to print report of worker expenses. 

Figure 35 Print other expenses form interface 

From figure 35 show the screen of print other 
expenses report form. The user will insert start date and end 
date to print report of other expenses. 

Figure 36 Summary boss revenue document 

From figure 36 show the summary site revenue 
document between start date and end date that user insert 
information in summary site revenue form.  

Figure 37 Individual boss revenue document 

From figure 37 show the individual boss revenue 
document between start date and end date that user insert 
information in each boss revenue form. 

Figure 38 Summary site expenses document 

From figure 38 show the summary site expenses 
document between start date and end date that user insert 
information in summary site expenses form. 

Figure 39 Site expenses separate by site document 

From figure 39 show the each site expenses 
document between start date and end date that user insert 
information in each site expenses form. 

Figure 40 Employee salaries expenses document 
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From figure 40 show the employee salaries 
expenses document between start date and end date that user 
insert information in employee salaries expenses form. 

Figure 41 Workers expenses and contractors document 

From figure 41 show the worker expenses 
document between start date and end date that user insert 
information in worker expenses form. 

Figure 42 Other expenses document 

From figure 42 show the other expenses document 
between start date and end date that user insert information 
in other expenses form. 

IV. CONCLUSIONS

The system provides the sufficient functions 
including storage site, storage revenue, storage expenses, 
storage material, and storage supplier to support the 
employee in accounting department. In addition, the system 
could be able to create document in the form of Portable 
Document Format (pdf) file. Therefore, the user can print 
out the document to present to the entrepreneur.  

Web-based Accounting Management System for 
Rutsameejan Construction Ltd., Part. Could not support the 
feature of decreasing expenditures from the budget of each 
site. For future work, we plan to develop this particular 
feauture before implementing the full option system on the 
company for higher performance. 
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นําเอาเทคโนโลยี QR-CODE มาประยุกตใชงาน เพ่ือเพ่ิม
ประ ิทธิภาพในการป ิบัติงานของระบบใ แกเจา นาท่ี
ผูดูแลระบบไดมากขึ้นและใน นของระบบการแจงซอม
ครุภัณฑตลอดจน ามารถติดตาม ถานะของครุภัณฑท่ี ง
ซอมได  ระบบทํางานผานเ บบรา เซอร เพ่ือจัดการขอมูล
ตางๆ ระบบบริ ารการจัดการครุภัณฑ พั นาโดยใช
โปรแกรม ฐานขอมูล MySQL และภา า PHP JavaScript 
และภา า html ระบบ ามารถอําน ยค าม ะด กในการ
ทํางานตอ น ยงาน และเกิดประ ิทธิภาพมากขึ้น ผลการ
ทด อบประ ิทธิภาพพบ าระบบ ามารถแกไขปญ าได
อยาง มีประ ิทธิภาพและ  ได มีการประเ มินผลจาก
ผูเชี่ย ชาญจําน น 5 ทาน จากผลการประเมินประ ิทธิภาพ 
พบ า ระบบมีการใชงานอยูในระดับดี 

คํา ําคัญ: การจัดการครุภัณ , QR-CODE, การแจงซอม 

Abstract 
 This paper was the management durable and 
repair system by QR-CODE technic: A case study of 
the sixth cycle birthday anniversary celebrations 
aquarium at kung krabaen bay. The purpose of 
management most information and increasing. The 
design and develop system for employee and user in 
sixth cycle birthday anniversary celebrations 
aquarium at kung krabaen bay. The system can using 
register, insert durable, type durable, issue durable, 
searching and repair system and notifications of 
repair by QR-CODE technic. 
The system work in web browser for information 
management and develop using Mysql database and 
PHP JavaScript and html. The system can be 
facilitate and good a performance. The result of 
develop of management durable and repair system by 
QR-CODE technic: A case study of the sixth cycle 
birthday anniversary celebrations aquarium at kung 
krabaen bay good level by 5 experts.  

Key words : management durable,QR-CODE,Repair 

1. บทนํา
ในโลกปจจุบันเปนโลกแ งขอมูลขา ารท่ีค ามรู

ค ามคิดและปรากฏการณตางๆเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและฉับ
ไ ซ่ึงมีค าม ําคัญอยางย่ิงในการทํางานท่ีตองแขงขันกันใน
ดานค ามร ดเร็ และค ามถูกตองของขอมูลการนําเอา
ค ามกา นาทางดาน ิทยาการคอมพิ เตอรร มท้ัง
เทคโนโลยี าร นเท เขามาผน กกันประยุกตปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการทํางานเพ่ือลดกระบ นการทํางานซํ้าซอน
ลดระยะเ ลาการทํางานในแตละขั้นตอนร มถึง ามารถ
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นั บ นุ นกา ร า งแผนการดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ทํ า ใ เ กิ ด
ประ ิทธิภาพ ูง ุดในการดําเนินงานซ่ึงการดําเนินชี ิตของ
คนยุคใ มจําเปนตอง มุนเคลื่อนใ ทันค ามเปลี่ยนแปลง
ของ ังคมเทคโนโลยี 

ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรร า ณ อา คุงกระเบนมีการดําเนินงานภายใต ูนย
ึก าการพัฒนาอา คุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โดย ูนย ึก าการพัฒนาประมงอา คุงกระเบนจัง ัด
จันทบุรี กรมประมงปฏิบัติงานจัด าและร บร มพันธุ ัต
น้ําทะเลท่ีนา นใจจากทองถิ่นและพ้ืนท่ีใกลเคียงมาจัดแ ดง 
เพ่ือผลทางดานการ ึก า าค ามรู และการพักผอน ยอน
ใจแกประชาชนผู นใจโดยไมคิดมูลคา พรอมท้ังจัด ิทยากร
เพ่ือนําบรรยายค ามรูใ กับคณะผูเย่ียมชม ซ่ึง ถานแ ดง
พันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร าไดมี
การเบิกจายพั ดุและครุภัณ ทําใ ตองมีการจัด า ั ดุ
อุปกรณตางๆ มาใชงานเปนประจํา  ย่ิงมีครุภัณ จําน น
มากขึ้นเอก ารการจัดเก็บรายละเอียดครุภัณ ก็จะมีจําน น
มากขึ้นตามเชนกันแตด ยการจัดการของ ถานแ ดงพันธุ
ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร านั้นยังไมดี

พอ และการลงบันทึกยังไมเปนมาตรฐาน งผลใ เกิดขอมูล
ท่ีซํ้าซอน และ ากเกิดค ามผิดพลาดในการทํางาน เชน ลืม
ลงรายการบันทึก ทําใ การตร จ อบยอดคงเ ลือ ณ 
ปจจุบันคลาดเคลื่อนไมตรงตามจําน นยอดคงเ ลือ และ
เม่ือมีการเบิกจายก็ไมอาจทราบ า ใครเปนคนเบิกจายและ
ครุภัณ ชิ้นนั้นไปอยูท่ีใคร ร มไปถึงการบันทึก รือแกไข
ขอมูลเดิมทําไดไม ะด กการคน าทําไดยากเม่ือถึงเ ลา
ตร จ อบครุภัณ ประจําป การตร จ อบยอดคงเ ลือ ตอง
ใชเ ลานานอีกด ย 

ดังนั้นเพ่ือลดปญ าและค บคุมใ การทํางานใ เกิด
ประ ิทธิภาพทําใ มีแน คิดในการนําเทคโนโลยี าร นเท
มาใชงานกับระบบเบิก-จายครุภัณ  อันกอใ เกิดค าม
ร ดเร็ ในการคน าขอมูล ามารถคน าขอมูลไดถูกตอง
และ ามารถติดตามการเบิก-จายครุภัณ  ไดโดยจัด ราง
ระบบการจัดการขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช 
QR-CODE เทคนคิ กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน เพ่ือ
ประโยชนในการคน าขอมูลการเพ่ิมขอมูลลบขอมูลและ
แกไขขอมูล 

2. เอก ารและทฤ ีที่เกี่ย ของ
2.1  ขอมูลครุภัณ ของ านแ ดงพันธุ ัต น้ํา 

    ครุภัณ ถานแ ดงพันธุ ัต นํ้าเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน มี
ครุภัณ ลายประเภท ซ่ึงแบงประเภทออกเปน 5 ประเภท 
คือ ครุภัณ ํานักงาน ครุภัณ ภาค นาม ครุภัณ ไฟฟา 
ครุภัณ อิเล็กทรอนิก  ครุภัณ ยานพา นะและขน ง 
ครุภัณ โ ณาและเผยแพร เปนตน 

2.2  ระบบ านขอมูล 

ฐานขอมูลประกอบด ยรายละเอียดขอมูลท่ี
เกี่ย ของ ถูกนํามาใชงานดานตางๆ โดยขอมูลท่ีเกี่ย กับ
ฐานขอมูลจะถูกเก็บอยางมีระบบเพ่ือประโยชนในการ
จัดการ และการเรียกใชขอมูลไดอยางมีประ ิทธิภาพมาก
ท่ี ุด 

2.3  ภา า PHP 

ภา าท่ีนิยมใชในการทํางานบนระบบ Network 
คือ HTML (Hypertext Markup Lanuage) แตภา า 
HTML เปน Static Language ก็คือ ภา าท่ีใช รางขอมูล
ประเภทตั อัก ร ภาพ รือ Object อ่ืนๆ ท่ีไม ามารถ
เปลี่ยนแปลงได ด ยตั ของมันเอง รือเรียกงายๆ าขอมูล
ท่ีคงท่ีนั่นเอง ก็ทําใ ไมยืด ยุน ตอมาค ามตองการของ
มนุ ย ไมมี ันเพียงพอ จึงไดมีการพัฒนา ภา าท่ีเปน 
Dynamic Lanuage ขึ้นมา ก็คือ ภา าท่ีมีขอมูลถูก
เปลี่ยนแปลง Auto ตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีผูเขียนกํา นดไ  มี
การ ประกา ตั แปรได ขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลง
ตามตั แปร เปนท่ีมาของ ภา า PHP CGI ASP เปนตน 

PHP เปนผลงานท่ีเติบโตมาจากกลุมของ
นักพัฒนาในเชิงเปดเผยร ั ตนฉบับ รือ OpenSource 
ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอยางร ดเร็  และแพร ลาย
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือใชร มกับ Apache Webserver 
ระบบปฏิบัติอยางเชน Linux รือ FreeBSD เปนตน ใน
ปจจุบัน PHP ามารถใชร มกับ Web Server ลายๆตั
บนระบบปฏิบัติการ เชน o  95/98/  เปนตน 

2.4  การออกแบบเ ็บไซต 
เ ็บไซตเปน ื่อท่ีไดรับค ามนิยมอยางมากบน

อินเตอรเน็ต ซ่ึงเ ็บไซตเปน ื่อท่ีอยูในค ามค บคุมของผูใช
โดย มบูรณ กลา คือ ผูใช ามารถตัด ินใจเลือกได าจะดู
เ ็บไซตใดและจะไมเลือกท่ีจะดูเ ็บไซตใด ไดตามท่ีตองการ 
จึงทําใ ผูใชไมมีค ามอดทนตออุป รรคและปญ าท่ีเกิด
จากการออกแบบเ ็บไซตผิดพลาดถาผูใชเ ็น าเ ็บท่ีกําลังดู
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อยูนั้นไมมีประโยชนตอตั เขา รือไมเขาใจ าเ ็บไซตนี้จะ
ทํางาน รือใชงานอยางไร เขาก็ ามารถท่ีจะเปลี่ยนไปดู
เ ็บไซตอ่ืน ๆ ไดอยางร ดเร็  เนื่องจากในปจจุบันมีเ ็บไซต
อยูมากมาย และยังมีเ ็บไซตท่ีเกิดขึ้นใ ม ๆ ทุก ัน ผูใชจึงมี
ทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น และ ามารถท่ีจะเปรียบเทียบคุณภาพ
ของเ ็บไซตตางๆ ได 

2.5 เครื่องอานบารโคด 

  เครื่องอานบารโคด เปนอุปกรณท่ีทําการแปลง
ขอมูลจากร ั บารโคดเปน ัญญาณดิจิตอลผาน
คอมพิ เตอร จากนั้นนํา ัญญาณดิจิตอลท่ีไดมาแปลเปน
ขอมูลด ยการถอดร ั (decoding)ใ เปนตั เลข ตั อัก ร 
รือ ัญลัก ณท่ีถูกบรรจุอยูในขอมูลนั้นๆ โดยการทํางาน

ของ เครื่องอานบารโคด   
จะทํา นาท่ีในการผลิตลําแ งซ่ึงดูดซึม นท่ีเปนแทงดําทึบ 
และ ะทอน นท่ีเปนชอง างระ างแทง ัญญาณท่ี
ะทอนขึ้นจะแปลงเปนตั เลข ตั อัก ร รือ ัญลัก ณ โดย

ตั ถอดร ั (decoding)ซ่ึงอาจจะติดไ ภายในเครื่องอาน
บารโคด รือแยกกันกับเครื่องก็ได แล แตค ามเ มาะ ม
ของลัก ณะงานเครื่องอานบารโคด จําแนกออกได 2 กลุม
ใ ญ คือ เครื่องอานบารโคด แบบ ัมผั และ เครื่องอาน
บารโคด ไม ัมผั  โดยมี ลักการทํางานดังนี้ 

  2.5.1  เครื่องอาน (Reader) ฉายแ งลงบน
แทงบารโคด รือ แ ลงกําเนิดแ ง ภายในเครื่องอาน
บารโคดจะฉายแ งลงบนแทงบารโคด และก าดแ งอาน
ผานแทงบาร 

  2.5.2  รับแ งที่ ะทอนกลับมาจากตั บาร
โคด ฉายการอานบารโคดจะใช ลักการ ะทอน 
แ งกลับมาท่ีตั รับแ ง 

2.5.3  เปลี่ยนปริมาณแ งที่ ะทอนกลับมาใ
เปน ัญญาณไ า ภายในเครื่องอานบารโคดจะมีอุปกรณ
เปลี่ยนปริมาณแ ง ท่ี ะทอนกลับมาใ เปน ัญญาณทาง
ไฟฟา 

  2.5.4  เปลี่ยน ัญญาณไ าใ เปนขอมูลที่
นําไปใชงานได ัญญาณไฟฟาจะไปเปรียบเทียบกับตาราง
บารโคดท่ี ตั ถอดร ั  (Decoder) และเปลี่ยนใ เปนขอมูล
ท่ี ามารถนําไปใชงานได 
 รุป ลักการทํางานของเครื่องอานบารโคด เครื่อง
อานบารโคดจะฉายแ งลงบนแทงบารโคด แล รับแ งท่ี
ะทอนกลับจากแทงบารโคด ซ่ึง Space จะ ะทอนแ งได

ดีก าแทง Bar จากนั้นปริมาณแ ง ะทอนจะถูกเปลี่ยนไป

เปน ัญญาณทางไฟฟา แล ถูก งตอไปยังตั ถอดร ั  
(Decoder) และแปลงใ เปนขอมูลท่ี ามารถนําไปใชงานได 

    
QR Code เปนบารโคด 2 มิติ )2D CODE) ชนิด

นึ่งท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยบริ ัทในประเท ญี่ปุน นั่นคือ 
DENSO WAVE  

 คุณ มบัติของ QR CODE 

 QR CODE นั้นมีประ ิทธิภาพท่ีเ นือ า 2D 
CODE ตั อ่ืนๆอยางโดดเดน ซ่ึงใน ั ขอนี้จะเปนการอธิบาย
คุณ มบัติ QR CODE อยางละเอียดย่ิงขึ้น   

  การใชงาน QR CODE 

 จากคุณ มบัติดังกลา  QR CODE จึงไดมีการถูก
นําไปใชงานใน ลายท้ังภาคอุต า กรรมและภาคธุรกิจโดย
ในภาค ธุรกิจนั้น QR CODE ถูกใชเปนเครื่องมือในการ
ื่อ ารการตลาดเปน นใ ญซ่ึงในปจจุบัน กําลังไดรับ

ค ามนิยมเปนอยางมากในประเท ญี่ปุน นในไทยเองนั้น 
ขณะนี้กําลังอยูในช งเริ่มตนของการใช QR CODE ใน
เบื้องตนจะขออธิบายถึงการนํา QR CODE ไปใชงานใน
ภาคอุต า กรรมกอน ซ่ึงการนํา QR CODE ไปใชใน
ภาคอุต า กรรมนํา จําเปนจะตองมีการ รางระบบเ ียกอน
เพ่ือใ ามารถท่ีจะ พิมพ QR CODE และอาน QR CODE 
ได โดยมี เครื่องมือ 2 ชนิดด ยกันคือ software และ
เครื่องพิมพ กับ เครื่อง แกน QR CODE  

 2.7 งาน ิจัยที่เกี่ย ของ 
  นอกจากการ ึก าทฤ ีทีเกี่ย ของแล  ผู ิจัยได

ทําการ ึก างาน ิจัยท่ีเกี่ย ของเพ่ือเปนแน ทางในการ
พัฒนาโดย รุปไดดังตอไปนี้ 

(นิภา รรณ ารจันทร  2554) ไดทําการ ึก า 
ระบบบริ ารจัดการพั ดุ  – ครุภัณ องคการบริ าร น
ตําบลแคนใ ญ จัดทําขึ้นโดยมี ัตถุประ งคของโครงงาน
เทคโนโลยี าร นเท ธุรกิจฉบับนี้  เปนการ ิ เคราะ  
ออกแบบ และพัฒนาระบบ ระบบบริ ารจัดการพั ดุ  –
ครุภัณ องคการบริ าร นตําบลแคนใ ญ ซ่ึงมีรูปแบบ
กระบ นการทํางานเพ่ือทําการ เก็บร บร มขอมูล บันทึก
ขอมูลของระบบบริ ารจัดการพั ดุ  – ครุภัณ องคการ
บริ าร นตําบลแคนใ ญ ซ่ึงในระบบจะประกอบไปด ย
ระบบตางๆ ดังนี้ระบบการ ั่งซ้ือพั ดุ ครุภัณ  ระบบการรับ
พั ดุ ระบบการเบิกใชพั ดุ ระบบการยืมครุภัณ  และระบบ
การคืนครุภัณ  เปนตน โดยการ ิเคราะ  ออกแบบและ
พัฒนาระบบโดยมีโปรแกรมท่ีมาช ยในการพัฒนาโปรแกรม
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ระบบธนาคารโรงเรียนในครั้งนี้ คือ โปรแกรม  Microsoft 
 t o 2008  

( ิภา ดี มี ม่ัน ข ัญ ทัย แ นมีมา ดารุณี บุญ
ั ดิ และทิพยา ถิน ูงเนิน  2557 )โครงงานคอมพิ เตอร

เรื่องระบบบริ ารจัดการพั ดุ - ครุภัณ โปรแกรม ิชา
ิทยาการ าร นเท นี้ มี ัตถุประ งคเพ่ือพัฒนาระบบ

บริ ารจัดการพั ดุ -ครุภัณ โปรแกรม ิชา ิทยาการ
าร นเท และเพ่ือประเมินค ามพึงพอใจของระบบ โดย

เปนระบบท่ีอําน ยค าม ะด กใ แกบุคลากรโปรแกรม ิชา
ิทยาการ าร นเท ในการจัดการบริ ารพั ดุ-ครุภัณ ใ
ะด ก ร ดเร็  ขอมูลมีค ามถูกตองและแมนยํา ช ย

ประ ยัดเ ลาในการทํางาน และช ยลดค ามผิดพลาดใน
การเก็บรัก าขอมูล อีกท้ัง ามารถจัดเก็บขอมูล มาชิก 
เจา นาท่ี พั ดุ-ครุภัณ  การยืม-การคืน การ ง-รับซอม 
การคิดคาเ ื่อมราคา การจํา นายออก และการจอง ได
อยางมีประ ิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะช ยใ การจัดการ

อพักใ มีคุณภาพ มีประ ิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเกิด
ประ ิทธิผล ูง ุดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิ เตอรนี้ได
พัฒนาตามแน ทางของ งจรการพัฒนาซอฟตแ ร โดยใช
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียน
โคดใช  o o t   2008 เปนฐานขอมูลและ
ใชCrystal Reports เปนตั ออกรายงานผลท่ีไดจากการทํา
โครงงานคอมพิ เตอรนี้ ประ บค าม ําเร็จเปนอยางดี  

(อนุชา ชีชาง และ ธีร ัฒน ัง พฤก  ,2555) ได
พัฒนาระบบการจัดการครุภัณ คอมพิ เตอรด ยร ั แทง
องมิติ บนเครือขายอินทราเน็ต กรณี ึก า ม า ิทยาลัย

ทัก ิณ ิทยาเขตพัทลุง โดยระบบใ มจะจัดเก็บขอมูล
ครุภัณ คอมพิ เตอรใ อยูในรูปแบบของฐานขอมูล 
ามารถตร จ อบขอมูลพ้ืนฐานของครุภัณ  ขอมูลการ

จัดซ้ือจัดจาง ขอมูลการ งซอมรับคืน ขอมูลการตัดโอน 
ขอมูลการแทงจํา นาย การตร จ อบครุภัณ ประจําป 
และยังมีการประยุกตใชร ั แทง องมิติเพ่ือเพ่ิมค าม
ะด กในการเขาถึงขอมูลผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิก ท่ี

เชื่อมตอกับระบบเครือขายไร าย ระบบตนแบบท่ีพัฒนาขึ้น
เปนระบบท่ีทํางานในลัก ณะของเ ็บแอพพลิเคชัน ซ่ึง
พัฒนาขึ้นโดยใชภา า PHP ใชระบบจัดการฐานขอมูล 
MySQL และร ั แทง องมิติแบบ QR Code 

จากท่ีได ึก าทฤ ีท่ีเกี่ย ของ เราไดนําเอา QR-
CODE เขามาช ยในการเรียกแ ดงใน นของการ
ตร จ อบครุภัณ  าใครเปนผูเบิก เบิก ันไ น เบิกไป

ตั้งแตเม่ือไ ร และมีกํา นดตามระยะเ ลาการตัดจายของ
ระบบ  

3. ิธีดําเนินการ ก า
ขั้นตอนการดําเนินการในการ รางโครงการระบบการ

จัดการขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE 
เทคนิค กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบนนั้น มีการ ึก า
ขอมูลจากแ ลงตางๆ ท่ีเกี่ย ของกับระบบซ่ึงผู ึก าได
ลําดับขั้นตอนการดําเนินการในการ รางโครงการระบบการ
จัดการขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE 
เทคนิค กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน 

3.1  การ ก าและร บร มขอมูลที่ เกี่ย ของกับ
โครงการ 

  3.1.1  ึก า ลักการและ ิธีการ รางแบบ อบถาม 
จากเอก าร งาน ิจัย แบบ อบถามตางๆ ท่ีเกี่ย ของ และ
คําแนะนําจากผูเชี่ย ชาญ 

 3.1.2  ึก าขอมูลทาง ถิติท่ีใชในการ ิจัย ไดแก
ประเภท ถิติท่ีใช ูตร ตลอดจนโปรแกรมการ ิเคราะ ขอมูล
ทางคอมพิ เตอรจากเอก าร งาน ิจัย และคําแนะนําจาก
ผูเชี่ย ชาญ 
  3.1.3  ึก า ลักการ และ ิธีการเก็บร บร มขอมูล 
การประเมินผลขอมูล เพ่ือใ ไดระบบท่ีมีคุณภาพ จาก
เอก าร งาน ิจัยท่ีเกี่ย ของ และคําแนะนําจากผูเชี่ย ชาญ 

 3.1.4  ึก าโปรแกรมท่ีใช ํา รับพัฒนาระบบการ
จัดการขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE 
เทคนิค กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบนนี้ ซ่ึงเกี่ย ของกับ
การ รางโปรแกรม ํา รับการแ ดงผล การจัดการ
ฐานขอมูล ร มท้ังการออกแบบและการตกตางภาพเพ่ือ
ค าม ยงาม 

3.2  การ ิเคราะ และออกแบบระบบ 
       ขั้นตอนการ ิเคราะ ระบบปญ าพิเ นี้เปนการ

พัฒนานี้ การจัดเก็บขอมูลตางๆ ไม าจะเปนขอมูลดาน
ครุภัณ  การจัดซ้ือจัดจาง การตร จรับ การเบิก-จาย และ
การยืม เปนการเก็บขอมูลในระบบด ยมือซ่ึงทําใ เกิด
ขอผิดพลาด ท้ังนี้กอใ เกิดเอก ารอาจ ูญ ายได ขอมูลมี
ค ามซับซอนและเก็บขอมูลเดิมซํ้ากันบอยครั้ง ิ้นเปลือง
คาใชจาย ิ้นเปลืองเนื้อท่ีการเก็บเอก ารจึงยากตอการ
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คน าขอมูล ในการบันทึกขอมูลลงทะเบียนครุภัณ ยังไม
เปนระบบจึงยากตอการตร จ อบครุภัณ คงเ ลือ 

จากปญ าดังกลา จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองพัฒนาระบบ
การจัดการขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-
CODE เทคนิค กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน เพ่ือลด
ปญ าค าม ิ้นเปลือง และ ามารถตร จ อบเอก ารได
ร ดเร็ ย่ิงขึ้นโดยกํา นดภาพร มของระบบการจัดการ
ขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE เทคนิค 
กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน 
  3.2.1  Context Diagram ระบบการจัดการขอมูล
ครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE เทคนิค 
กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน 

ภาพที่  Context Diagram 

  3.2.2  Data Dataflow Diagram Level 0 ระบบ
การจัดการขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-
CODE เทคนคิ กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน 

ภาพที่  Dataflow Diagram Level 0 

    3.2.3  Data Dataflow Diagram Level 2 
Process 4 : การเบิกครุภัณ  ระบบการจัดการขอมูล
ครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE เทคนิค 
กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน 

ภาพที่  Data Flow Diagram Level 2 

 Process 4 : การเบิกครุภัณ  

  3.2.4  Data Dataflow Diagram Level 2 
Process 4 : การเบิกครุภัณ  ระบบการจัดการขอมูล
ครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE เทคนิค 
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กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน 

ภาพที่  Data Flow Diagram Level 2 

Process 5 : การแจงซอมครุภัณ  

  3.2.5  ER-Diagram ระบบการจัดการขอมูล
ครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE เทคนิค 
กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน 

ภาพที่  ER-Diagram 

3.3  การ รางและพั นาระบบ 

       ในขั้นตอนการ รางและพัฒนาระบบการจัดการ
ขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE เทคนิค 
กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน  ไดพัฒนาโดยใช
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ใน นของเ ็บเซิรฟเ อร 
(Web Server)  ใช Google Chrome ท่ีติดตั้งมาพรอมกับ
โปรแกรม Windows 8 ซ่ึงเปนโปรแกรมเ ็บเซอรฟเ อร 
และใชโปรแกรมภา า PHPและ HTML ในการ ราง นา

เ ็บเพจและออกแบบ นาจอการติดตอกับผูใชงาน และยัง
ใชภา าจา า คริปตในบาง นของ นาเ ็บเพจเพ่ือใ
ระบบทํางานไดอยางมีประ ิทธิภาพมากขึ้น   นโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลใชMy SQL การติดตอระ างโปรแกรม
ภา า PHP กับฐานขอมูล My SQL จะทําการติดตอโดย
ผานเ ็บบรา เซอรและใชโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 ในการแตงรูปภาพท่ีใชงานในระบบ 

4. ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในการจัดทําโครงงานระบบการจัดการ

ขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดยใช QR-CODE เทคนิค 
กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน แ ดง นาจอเม่ือเริ่มเขา
ูโปรแกรม 

ภาพที่  นาแรกของระบบ 

นาแรกของระบบ เปน นาแรกท่ีแ ดงชื่อของระบบ
การเขาลอกอินของเจา นาท่ีท่ีดูแลระบบ รือเกี่ย ของ
ระบบ จะมีปุมใ คลิกเขาไปลอกอิน และตรงมุมข ามือบน
จะมีเมนูเขาของ นของการดู ถานะของการ งซอมของ
ผูใชท่ั ไปท่ีมีค ามเกี่ย ของกับการเบิกครุภัณ    

ภาพที่  นาเมนู ลัก 
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เม่ือทานตองการทํารายการใดในระบบ เชน การดูขอมูล
ตางๆ การเพ่ิม การแกไข ทําการเบิกครุภัณ  การ งซอม
ครุภัณ  และการออกจากระบบ ามารถกดท่ีไอคอนเมนูท่ี
แ ดงอยูใน นาจอได 

 

 
 

ภาพที่  นาเพ่ิมขอมูลครุภัณ  
 

  ใน นนี้ เปน นการเพ่ิมขอมูลครุภัณ  มี ท้ังร ั
ครุภัณ  ันเดือนปท่ีรับเขามา ชื่อครุภัณ  ประเภทของ
ครุภัณ  ร ั บารโคด การอัพโ ลดรูป และภาพคิ อารโคด
ของครุภัณ นั้นได 
 

 
 

ภาพที่  นาเพ่ิมขอมูลพนักงาน 
 

  ใน นนี้เปน นการเพ่ิมขอมูลพนักงานและบุคลากร  
มีท้ังร ั พนักงาน ร ั ประจําตั ประชาชน ชื่อ-นาม กุล 
ตําแ นง ท่ีอยู การอัพโ ลดรูปภาพของพนักงานได 
 

 
 

ภาพที่  นาการเบิกครุภัณ  
 

 ใน นนี้เปน นของการเบิกครุภัณ  เม่ือทําการเลือก
ประเภทของครุภัณ แล  จะไป นาของรายการขอมูล
ครุภัณ ท่ีมีอยู แล ทําการเลือกใ ในตะกรา ทําการบันทึก 

เม่ือบันทึกแล  เลือกชื่อพนักงานท่ีเบิก แล กดบันทึก ก็จะมี
การพิมพใบออกรายงาน  

มายเ ตุ : ครุภัณ ท่ีเบิกไปแล จะไมมีการคืน เบิกไป
แล คือเบิกไปใชงานเลย และเม่ือถึงเ ลา 5 ปก็จะมีการแจง
เตือน เจา นาท่ีก็จะ งขอค ามไปยังบุคลากรท่ีทําการเบิก
ครุภัณ  

 

ภาพที่  นาการแจงซอมครุภัณ  

  ใน นนี้เปน นของการแจงซอมครุภัณ  มีการแจง
อาการเ ียของครุภัณ  และ ถานะของการแจงซอม เพ่ือ
แจงไปยังเจา นาท่ีท่ีดูแลระบบ ไดรู ถานะของการแจงซอม 
 
5. รุปผลการดําเนินงาน 

จากการ ิเคราะ ออกแบบและพัฒนาเ ็บไซตการ
พัฒนาระบบการจัดการขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  
โดยใช QR-CODE เทคนิค กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต
น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุง
กระเบน ผู ึก าพบ าระบบ ามารถอําน ยค าม ะด ก
ใ กับ น ยงาน และเกิดประโยชนตอ น ยงานไดใน

ลายๆดาน เพ่ือใ เกิดค าม ะด ก บายร ดเร็ ขึ้นในการ
ทํางานและเกิดประ ิทธิภาพมากขึ้นโดยนําเอาเทคโนโลยีเขาไป
ช ยในการทํางานจัดการบริ ารขอมูลของระบบใ ามารถ
ทํางานไดมาก าเดิมและ ามารถทําการ มัคร มาชิก
พนักงาน การเพ่ิมครุภัณ  การเบิกจายครุภัณ   และทําการ
เพ่ิม ลบ แกไข คน าขอมูลและยัง ามารถออกรายงานตาง ไๆด  
   ขอเ นอแนะจากการ ิเคราะ ออกแบบและพัฒนาเ ็บไซต
การพัฒนาระบบการจัดการขอมูลครุภัณ และการแจงซอม  โดย
ใช QR-CODE เทคนิค กรณี ึก า ถานแ ดงพันธุ ัต น้ําเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร า ณ อา คุงกระเบน ผู ึก ามี
ขอเ นอแนะเกี่ย กับการทํางานของระบบ โดยค รมีการพัฒนา
ระบบเพ่ิมเติม  
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   -  ใน นของ นาจอระบบอาจจะแ ดงตั นัง ือไม
ชัดเจน  
   -  ค รมีการทด อบใชงานกับทุกๆ Browser เพ่ือจะได
ทราบ า ามารถใชงานไดทุก Browser รือไม จะทําใ ระบบ
าร นเท มีค าม มบูรณมากย่ิงขึ้น  

   -  ปญ าใน นของภา าท่ีเปนภา าแปลกๆ เม่ือเปด
นาเ ็บมาในบางครั้ง 

   -  อาจจะมีเทคโนโลยีท่ีดี และทัน มัยมากก าการใช
ลักการ QR-CODE และ ามารถนําไปตอเติมเพ่ือใ ระบบทํางาน

ใ มีประ ิทธิภาพไดมากก านี้ 
5.1  ผลการประเมิน 

       การประเมินผลค ามพึงพอใจในการใชระบบการ
พัฒนาระบบระบบการจัดการขอมูลครุภัณ และการแจง
ซอม  โดยใช QR-CODE เทคนิค กรณี ึก า ถานแ ดง
พันธุ ัต น้ําเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรร า ณ 
อา คุงกระเบน 

 

 
  

ตารางที่ 1 ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 

  เอก ารอางอิง 
[1] โอภา  เอ่ียม ิริ ง . 2551.การ ิเคราะ และ

ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design).ฉบับ
ปรับปรุงเพ่ิมเติม, เอช.เอ็น กรุป, กรุงเทพ. 

[2] ไพโรจน คชชา.2542. ค ามรูคอมพิ เตอรและ
เทคโนโลยี าร นเท . พิมพครั้งท่ี 1, เซ็นเตอร ดิ คัฟเ อรี, 
กรุงเทพ. 

[3] ค ามรู พั ดุ ครุภัณ  ืบคน ttp // 
articlesaipin . o p . o / ( ันท่ี 5 พฤ จิกายน 
2558) 

 [4] ค าม มายของขอ มูลและค าม มายของ
ฐานขอมูล. ืบคน ttp // .t .t . .t / .p p/1/ 
o / 2/lesson04/lesson4-1.html, ( ันท่ี 

15 กรก าคม 2558) 
[5] ประโยชนของระบบฐานขอมูล. ืบคน http : // 

. . o.t / t/t o o t/ /
/ -4.html, ( ันท่ี 16 ตุลาคม 2558) 
  [6] ประ ัติค ามเปนมาภา า PHP . ืบคน ttp // 

. o . t/p p/p p01.asp, ( ัน ท่ี 16 ตุลาคม 
2558) 
 

491



ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการลาของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต ภายในคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี 

information system for  leaving  of  absence  on intranet at  Faculty  of  
Social  Technology in Rajamangala University of Technology Tawan-ok. 

ุรชัย โคต า า าจารย์ ิชริณี ั ดี ณรงค์ฤทธิ์ ังคีรี  
      

าขา ิชาระบบ าร นเท  คณะเทคโนโลยี ังคม  
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขตจันทบุรี 

. . .  

บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการลาของพนักงานผ่านอินเทอร์เน็ต ภายใน
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อสื่อสาร การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลาของ
พนักงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้อย่าง
รวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กร ในเวลาหรือ
นอกเวลาราชการ  โดยการพัฒนาและออกแบบบน
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 โดยใช้ภาษา PHP และใช้
ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล 
งานวิจัยนี้ได้แบ่งผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ซึ่งมีระบบการยืนยันตัวก่อนเข้าใช้งานระบบ 
โดยผู้ใช้ต้องมีช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านจึงสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้  

ค าส าคัญ: ระบบการลาข งพนักงาน  คณะเทคโนโลยี ังคม 

Abstract 
 This project was  to  the  development  of  
information system for  leaving  of  absence  on 
intranet at  Faculty  of  Social  Technology in 
Rajamangala University of Technology Tawan-ok. 
The advantages of quick communication. Staff are 
able to check their benefits and their personal 
information even  when  they  are  in  or  not  in  the 

office,  on  formal  or  informal  time.  In the 
development process, Window 8 Professional, PHP 
Language and MySQL were used as the relational 
database. The research was available for 3 groups of 
users: system administrators, staff and senior 
management. An information security protection 
system was used in this system.  Users  who  would 
like  access  to  the  system  have  to  use  their  own  
username and password. 

Keyword: for leaving of absence on intranet, Social 
Technology 

1. บทน า
   ใน มัยที่ยั งไม่มีการน าค มพิ เต ร์มาใช้กัน ย่าง
แพร่ ลาย การจัดท าเ ก ารต่าง เป็นไปด้ ยค ามยุ่งยาก 
การลาเ งก็เช่นกัน ต้ งมีการท าเ ก าร ลายขั้นต นตั้งแต่
เริ่มที่ผู้ลาไปจนถึงเจ้า น้าที่ผู้ตร จ บการลา ยิ่งมีคนลา
มากเ ก ารก็เย ะมากตามไปด้ ย การตร จ บข้ มูลก็
ยุ่งยากตามไปด้ ย ดังนั้นจึงต้ งน าระบบเข้ามาช่ ยจัดการ
แทนงานเ ก าร 
  คณะเทคโนโลยี ังคม ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะ ัน ก ิทยาเขตจันทบุรี เป็นคณะที่เปิด น  าขา 
และ ม ด ึก าทั่ ไป ซึ่งประก บด้ ยจ าน นพนักงานเป็น
จ าน นมากที่ท างาน ยู่ในคณะ และเนื่ งจากด้านจ าน น
พนักงานท่ีมี ยู่เป็นจ าน นมากข้ึนจึงมีแน คิดในการพัฒนา 

       ( )  
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ระบบจัดการการลาผ่านระบบ ินเท ร์เน็ตขึ้นมาเพื่
แก้ปัญ าที่เกิดจากการตร จ บข้ มูลทางเ ก าร ซึ่งจะ 
ท าใ ้ตร จ บข้ มูลได้ดียิ่งขึ้น ลดค ามผิดพลาดข งการ
ตร จ บข้ มูลได้ดียิ่งขึ้น  ลดค ามผิดพลาดข งการ
ตร จ บข้ มูลเบื้ งต้น ระบบจัดการการลาข งบุคลากร
จะก า นด ิทธ์ิตามต าแ น่งทางราชการ และ ิทธิ์การเข้าถึง
ข้ มูล  
  ดังนั้นผู้จัดท าจึง นใจจะพัฒนาระบบจัดการบุคลากร
คณะเทคโนโลยี ังคม ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะ ัน ก ิทยาเขตจันทบุรี เนื่ งจากยังไม่มีระบบจัดการ
การลาข งบุคลากรในคณะเทคโนโลยี ังคม ่าแต่ละคนมี
ข้ มูล ะไรบ้าง ใน  เดื นบุคลากรในคณะเทคโนโลยี ังคม
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขต
จันทบุรี เช่น าจารย์ใน าขาระบบ าร นเท  แต่ละคนมี

น ิชา ะไรบ้าง นช่ งไ น มีการ กไปราชการที่ไ น
บ้าง จึงเ ็นค ร ่าค รจะมีระบบมาจัดการข้ มูลเ ล่านี้เพื่
ค าม ะด กในการตร จ บข้ มูลข งเจ้า น้าท่ี 
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขต
จันทบุรี และเนื่ งจากด้านจ าน นพนักงานที่มี ยู่เป็น
จ าน นมาก จึงมีแน คิดในการท าระบบนี้ขึ้นมา 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีประกาศข้อบังคับการลาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  ระเบียบม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ่า
ด้ ย ันเ ลาท างาน ลักเกณฑ์การลา  และการจ่าย
ค่าต บแทนระ ่างลา ข งพนักงานใน ถาบัน ุดม ึก า 
พ. .  

ภายใต้บังคับเง่ื นไขและรายละเ ียดข ง ัญญาจ้าง
พนักงานใน ถาบัน ุดม ึก า จึงเ ็น มค รก า นด
รายละเ ียดเกี่ย กับ ันเ ลาท างาน ลักเกณฑ์การลา และ
กา รจ่ า ย ค่ า ต บแ ทน ระ ่ า ง ล าข งพนั ก ง าน ใน

ถาบัน ุดม ึก า ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะ ัน ก ใ ้มีค ามเ มาะ มและ ดคล้ งกับการปฏิบัติ
ราการ 
   า ัย  านาจตามค ามในมาตรา  แ ่ ง
พระราชบัญญัติม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ. .  
และมาตรา /  แ ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรื นใน ถาบัน ุดม ึก า พ. .  และที่แก้ไขเพิ่มเติมคื  

ฉบับที่  พ. .  ค ามในข้   ข งข้ บังคับ
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ่าด้ ยการ 
บริ ารงานบุคคล  า รับพนักงานใน ถาบัน ุดม ึก า 
(ฉบับท่ี ) พ. .  และมติ ภา 
ม า ิทยาลัย ในการประชุม ในการประชุมครั้งที่ /  
เมื่ ันท่ี  

 มกราคม  จึง กระเบียบไ ้ ดังนี ้ 
  ข้   ระเบียบนี้เรียก ่า ระเบียบม า ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ่าด้ ย ันเ ลาท างาน 

ลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าต บแทนระ ่างลาข ง
พนักงานใน ถาบัน ุดม ึก า พ. .  
  ข้   ระเบียบนี้ใ ้ใช้บังคับตั้งแต่ ันถัดจาก ันประกา
เป็นต้นไป 
  ข้   บรรดาระเบียบ ประกา  มติข งคณะกรรมการ
บริ ารงานบุคคลประจ าม า ิทยาลัย รื ค า ั่ง ื่นใดใน ่ น
ที่ก า นดไ ้แล้ ในระเบียบนี้ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ใ ้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
  ข้   ในระเบียบนี้ น่ ยงาน  มายค าม ่า ่ น
ราชการที่จัดตั้ง รื แบ่ง ่ นราชการตามกฎกระทร ง 
ประกา  
กระทร ง ึก าธิการ และมติ ภาม า ิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะ ัน ก 
  ธิการบดี  มายค าม ่า ธิการบดีม า ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก 
  พนัก งาน  มายค าม ่ า  พนัก งานใน

ถาบัน ุดม ึก าม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะ ัน ก 
  ก.บ.ม  มายค าม ่า คณะกรรมการบริ ารงาน
บุคคลประจ าม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก 
  เข้ารับการตร จเลื ก  มายค าม ่า เข้ารับการตร จ
เลื กเพื่ รับราชการเป็นท ารก งประจ าการ 
  เข้ารับการเตรียมพล  มายค าม ่า เข้ารับการระดม
พล เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตร จ บพล เข้ารับการ
ฝึก ิชาท าร รื เข้ารับการทดล งค ามพรั่งพร้ ม ตาม
กฎ มาย ่าด้ ยการรับราชการท าร 

ข้   ใ ้ ธิการบดีรัก าการตามระเบียบนี้ 
  ข้   ก า นด ันเ ลาท างานข งพนักงาน เริ่มท างาน
ตั้งแต่เ ลา .  น. ถึง .  น. ยุดพัก  
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กลาง ัน เ ลา .  น. ถึง .  น. ัน ยุด ัปดา ์ คื  
ันเ าร์และ ัน าทิตย์ ยุดงานเต็ม ันท้ัง  ัน 

  ัน ยุดราชการตามประเพณี ัน ยุดราชการประจ าปี
ใ ้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก า นด  า รับข้าราชการ 
  น่ ยงานใดจะก า นด ันเ ลาท างานน กเ นื จากที่
กล่า ข้างต้นใ ้กระท าได้ แต่เมื่ ค าน ณเ ลาท างานร มกัน
ใน ัปดา ์ นึ่ง แล้ ต้ งเป็นจ าน นไม่น้ ยก ่าจ าน นเ ลา
ท างานร มใน ัปดา ์ นึ่ง ดังก า นดข้างต้น 
  ข้   ผู้มี  านาจพิจารณา รื นุญาต และ  านาจ
พิจารณา รื นุญาตการลาแต่ละประเภท  า รับพนักงาน
ใ ้เป็นไปตามตารางที่ก า นดไ ้ท้ายระเบียบนี้ 
 ในกรณีผู้มี  านาจ นุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่ ยู่ รื ไม่
ามารถปฏิบัติราชการได้ และมีเ ตุจ าเป็นเร่งด่ นไม่ าจร

ข นุญาตจากผู้มี  านาจได้ ใ ้ผู้ลาเ น รื จัด ่งใบลาต่
ผู้มี  านาจ นุญาตการลาช้ันเ นื ขึ้นไปพิจารณา และเมื่
นุญาตแล้ ใ ้แจ้งผู้มี  านาจ นุญาตตามระเบียบทราบด้ ย 

ผู้มี  านาจพิจารณา รื นุญาตการลาจะม บ มาย รื
ม บ  านาจโดยท าเป็น นัง ื ใ ้แก่ผู้ด ารงต าแ น่งใด เป็นผู้
พิจารณา รื นุญาตแทนก็ได้ โยใ ้ค านึงถึงระดับต าแ น่ง
และค ามรับผิดช บข งผู้รับม บ  านาจเป็น  าคัญ 
  การลาข งพนักงานในช่ งก่ นและ ลัง ัน ยุดราชการ
ประจ า ัปดา ์ รื ัน ยุดราชการประจ าปีเพื่ ใ ้มี ัน ยุด 
ต่ เนื่ งกัน ใ ้ผู้มี  านาจพิจารณา รื นุญาตใช้ดุลยพินิจ
ตามค ามเ มาะ มและจ าเป็นที่จะ นุญาตใ ล้าได้ โดยมิใ ้
เ ีย ายแก่การปฏิบัติราชการ 
  ข้   พนักงานผู้ใดได้รับค า ั่งใ ้ช่ ยปฏิบัติงาน ณ 
น่ ยงาน ื่นใดข งทางราชการ ากประ งค์จะลาป่ ย ลา

คล ดบุตร ลา ่ นตั  ลาพักผ่ น รื ลาเข้ารับการตร จ
เลื ก รื เข้ารับการเตรียมพลในช่ งเ ลาที่ไปปฏิบัติงาน ใ ้
เ น ข นุญาตลาต่ ผู้บังคับบัญชาข ง น่ ยงานที่ไปช่ ย
ปฏิบัติงานแล้ ใ ้ น่ ยงานนั้นรายงานจ าน น ันลาใ ้
น่ ยงานต้น ังกัดข งผู้นั้นทราบ ย่างน้ ยปีละครั้ง 

การลาประเภท ื่นน กจากท่ีระบุไ ้ใน รรค นึ่ง ใ ้เ น ข
นุญาตลาต่ น่ ยงานเจ้า ังกัด ตาม ลักเกณฑ์ที่ก า นด
 า รับการลาประเภทน้ัน 

  ข้   การนับ ันลาตามระเบียบนี้ ใ ้นับตาม
ปีงบประมาณ 
  การนับ ันลาเพื่ ประโยชน์ในการเ น รื จัด ่งใบลา 
นุญาตใ ้ลา และค าน ณ ันลาใ ้นับต่ เนื่ งกันโดยนับ ัน 

ยุดงานท่ี ยู่ในระ ่าง ันลาประเภทเดยี กันร มเป็น ันลา
ด้ ยเ ้นแต่การนับเพื่ ประโยชน์ในการค าน ณ ันลา  า รับ 
  ันลาป่ ย ันลากิจ ่ นตั  และลาพักผ่ นใ ้นับเฉพาะ
ันท าการการลาป่ ย รื การลากิจ ่ นตั ซึ่งมีระยะเ ลา

ต่ เนื่ งกัน จะเป็นไปในปีเดีย กัน รื ไม่ก็ตามใ ้นับเป็น
การลาครั้ง นึ่ง ถ้าจ าน น ันลาครั้ง นึ่งร มกันเกิน  านาจ
ข งผู้มี  านาจระดับใด ใ ้น าใบลาเ น ขึ้นไปตามล าดับ
จนถึงขั้นผู้มี  านาจ ูง ุด 
  ข้   พนักงานซึ่งประ งค์จะลาป่ ยเพื่ รัก าตั  ใ ้
เ น รื จัด ่งใบลาต่ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี
 านาจ นุญาตก่ น รื ใน ันที่ลาเ ้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะ

เ น รื จัด ่งใบลาใน ันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ 
  ในกรณีที่พนักงานผู้ข ลามี าการป่ ยจนไม่ ามารถจะ
ลงช่ื ในใบลาได้ จะใ ้ผู้ ื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่ ามารถลงช่ื
ได้แล้ ใ ้เ น รื จัด ่งใบลาโดยเร็  
  การลาป่ ยตั้งแต่ ันขึ้นไป ต้ งมีใบรับร งข งแพทย์
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบ นุญาตเป็นผู้ประก บ
ิชาชีพเ ชกรรมแนบไปกับใบลาด้ ย ในกรณีจ าเป็น รื  

เ ็น มค รผู้มี  านาจ นุญาตจะ ั่งใ ้ใช้ใบรับร งข งแพทย์
ซึ่งผู้มี  านาจ นุญาตเ ็นช บแทนก็ได้ 
  ข้   พนักงานมี ิทธิลาป่ ยโดยได้รับค่าต บแทนในปี
นึ่งไม่เกิน  ันท าการแต่ถ้า ธิการบดี รื ผู้ที่ได้รับ 

ม บ มายเ ็น มค รจะใ ้ค่าต บแทน ีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 
 ันท าการ 

  ข้   พนักงานซึ่งประ งค์จะลากิจ ่ นตั  ใ ้เ น
รื จัด ่งใบลาต่ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี  านาจ
นุญาต และเมื่ ได้รับ นุญาตแล้ จึงจะ ยุดงานได้ เ ้นแต่

มีเ ตุจ าเป็นไม่ ามารถร รับ นุญาตได้ทัน จะเ น รื
จัด ่งใบลาพร้ มด้ ยระบุเ ตุจ าเป็นไ ้แล้ ยุดงานไปก่ น
ก็ได้ แต่จะต้ งช้ีแจงเ ตุผลใ ้ผู้มี  านาจทราบโดยเร็  ใน
กรณีมีเ ตุพิเ ที่ไม่ าจเ น รื จัด ่งใบลาก่ นตาม รรค
นึ่งได้ ใ ้เ น รื จัด ่งใบลาพร้ มทั้งเ ตุผลค ามจ าเป็น

ต่ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี  านาจ นุญาตทันที่ใน
ันแรกที่มาปฏิบัติงาน 

  ข้   ผู้ได้รับ นุญาตใ ้ลากิจ ่ นตั  เ ้นแต่กรณีการ
ลากิจ ่ นตั เพื่ เลี้ยงดูบุตรตามข้   ซึ่งได้ ยุดงานไปยัง
ไม่ครบก า นด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชา รื
ผู้มี  านาจ นุญาตจะเรียกตั มาปฏิบัติงานก็ได้ 
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ข้   พนักงานมี ิทธิลากิจ ่ นตั โดยได้รับค่าต บแทน
ระ ่างลาปีละไม่เกิน  ท าการกรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปี
แรก ใ ้ได้รับค่าต บแทนระ ่างลาไม่เกิน  ันท าการ 
   ข้   พนักงานมี ิทธิลาพักผ่ นประจ าปีในปี นึ่งได้ 

 ันท าการ เ ้นแต่เป็นผู้ ยู่ระ ่างการทดล งปฏิบัติงาน 
ไม่ ามารถลาพักผ่ นได้ 
  ข้   ถ้าในปีใดพนักงานใดมิได้ลาพักผ่ นประจ าปี 

รื ลาพักผ่ นประจ าปีแล้ แต่ไม่ครบ  ันท าการ ใ ้
ะ ม ันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นร มกันเข้ากับปีต่ ไปได้ แต่ ัน

ลาพักผ่ น ะ มร มกับ ัน ันท าการ ใ ้ ะ ม ันท่ียังมิได้
ลาในปีนั้นร มเข้ากับปีต่ ไปได้ แต่ ันลา ะ มร มกับ ัน
ลาพักผ่ นในปีปัจจุบันจะต้ งไม่เกิน  ันท าการ 
   า รับผู้ทีได้ปฏิบัติงานติดต่ กันมาแล้ ไม่น้ ยก ่า  
ปีใ ้มี ิทธิน า ันลาพักผ่ น ะ มร มกับ ันลาพักผ่ นในปี
ปัจจุบันได้ไม่เกิน  ันท าการ 
  ข้   พนักงานซึ่งประ งค์จะลาพักผ่ นใ ้เ น รื
จัด ่งใบลาต่ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มี  านาจ
นุญาต และเมื่ ได้รับ นุญาตแล้ จึงจะ ยุดงานได้ 

 ผู้ทีได้รับ นุญาตใ ้ลาพักผ่ นซึ่ง ยุดงานไปยังไม่ครบ
ก า นด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชา รื ผู้มี
 านาจ นุญาตจะเรียกตั มาปฏิบัติงานก็ได้ 

  ข้   การ นุญาตใ ้ลาพักผ่ น ผู้มี  านาจ นุญาตจะ
นุญาตใ ้ลาครั้งเดีย รื ลายครั้งก็ได้โดยมิใ ้เ ีย ายแก่

งานราชการ 
  ข้   ใ ้พนักงานที่ลาพักผ่ นประจ าปีได้รับ
ค่าต บแทนระ ่างลาไม่เกินระยะเ ลาตาม ิทธิ ันลาที่
ก า นดไ  ้

 2.2 ความรู้เกี่ยวกับ AppServ 
   คื  ชุดโปรแกรมในลัก ณะข ง  ใน
การ ร้างเ ็บเซิร์ฟเ ร์  าเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการ
ไมโครซ ฟท์ ินโด ์ ร้างโดยชา ไทย จัดท าขึ้นโดย ภาณุ
พง ์ ปัญญาดี เป็นการร มโปรแกรมจ าน น  ตั ในการ
ร้างเ ็บเซิร์ฟเ ร์ ได้แก่     

 และ เ ร์ช่ันปัจจุบันได้แก่ . .  
(  า รับ  ) และ . .  (  า รับ  ) เนื่ งจาก
ภาณุพง ์ ปัญญาดี ต้ งต บค าถาม ิธีการติดตั้ง  

 และ  ใ ้ใช้งานด้ ยกันได้บ่ ยครั้ง จึงริเริ่ม 
พัฒนาชุดติดตั้ง ที่ติดตั้งและใช้งานได้ทันทีใน
ประมาณปี พ. .  (ค. . ) และพัฒนาต่ เนื่ ง 

เรื่ ยมา คื  โปรแกรมที่ ร บร มเ า   
  ลาย  ย่างมาร มกันโดยมี   

ลักดังนี้    
โปรแกรมต่าง  ที่น ามาร บร มไ ้ท้ัง มดนี้ ได้ท าการดา น ์
โ ลดจาก   ทั้ง ิ้น โดยตั  จึงใ ้
ค าม  าคัญ ่าทุก ิ่งทุก ย่างจะต้ งใ ้เ มื นกับต้นฉบับ จึง
ไม่ได้ตัดท น รื เพิ่มเติม ะไรที่แปลกไปก ่า   

 แต่ ย่างได้ เพียงแต่มีบาง ่ นเท่านั้นที่เราได้เพิ่ม
ประ ิทธิภาพการติดตั้งใ ้ ดคล้ งกับการท างานแต่ละคน  
โดยที่การเพิ่มประ ิทธิภาพนี้ ไม่ ได้ ไปยุ่ ง  ใน ่ นข ง 

  เลยแม้แต่น้ ยเพียงแต่เป็นการ
ก า นดค่า  เท่านั้น เช่น  ก็จะเป็นใน ่ น
ข ง .   ก็จะเป็นใน ่ นข ง .  

 ก็จะเป็นใน ่ นข ง .  ดังนั้นเราจึงรับประกัน 
ได้ ่าโปรแกรม ามารถท างานและค ามเ ถียร
ข งระบบ ได้เ มื นกับ   ทั้ง มด  
จุดประ งค์ ลักข งการร มร บ    
เ ล่านี้เพื่ ท าใ ้การติดตั้งโปรแกรมต่าง  ที่ได้กล่า มาใ ้ 
ง่ายขึ้น เพื่ ลดขั้นต นการติดตั้งที่แ นจะยุ่งยากและใช้
เ ลานาน โดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก  ภายในเ ลา 
 นาที ทุก ย่างก็ติดตั้งเ ร็จ มบูรณ์ระบบต่าง  ก็พร้ มที่ 

จะท างานได้ทันทีทั้ง     
เ ตุผลนี้จึงเป็นเ ตุผล ลักที่ ลาย  คนทั่ โลก ได้เลื กใช้
โปรแกรม แทนการที่จะต้ งมาติดตั้งโปรแกรม
ต่าง  ทีละ ่ น ไม่ ่าจะเป็นผู้ที่ค ามช านาญในการติดตั้ง 

   ก็ไม่ได้เป็นเรื่ งง่ายเ ม ไป 
เนื่ งจากการติดตั้งโปรแกรมที่แยก ่ นเ ล่านี้ใ ้มาร มเป็น
ช้ิน ันเดีย กัน ก็ใช้เ ลาค่ นข้างมากพ มค ร แม้แต่ตั
ผู้พัฒนา เ ง ก่ นที่จะ  แต่ละเ ร์ช่ันใ ้
ดา น์โ ลด ต้ งใช้ระยะเ ลาในการติดตั้งไม่น้ ยก ่า  
ช่ั โมง เพื่ ทด บค ามถูกต้ งข งระบบ ดังนั้นจึงจะเ ็น
่าเราเ งนั้นเป็นมื ใ ม่ รื มื เก่า ย่ มไม่ใช่เรื่ งง่ายเลยที่

จะติดตั้ง    ในพริบตาเดีย  มีบาง
ค าถามที่พบบ่ ย ่า ามารถนาไปเป็น  

 รื    ได้ทันที รื ไม่ ข้ นี้ต้ ง
ต บ ่าได้แน่น น  แต่ทางผู้พัฒนาเ งข แนะน า ่า 
ระบบจัดการ  และ  บน  ที่ท างาน
เกี่ย กับ   รื    ไม่เ มาะกับการใช้ 
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งาน นัก  เป็น ย่างยิ่ง เพราะ  นั้นจะกลืนกิน
ทรัพยากร ันม า าล และ ากเทียบ ัตราร งรับระบบงาน
กับ  ตั ื่น เช่น /  จะยิ่งเ ็นได้ชัด ่า  ที่
เป็น  ที่มีขนาด  และ  ที่เท่า  กัน 

 ที่เป็น /  นั้น จะร งรับงานได้น้ ยก ่ามาก 
พ มค ร เช่น  รับได้  คนพร้ ม  กัน แต่ 

/  าจรับได้ถึง  พร้ ม กัน ากท่านต้ ง
ท างาน นัก  ทางผู้พัฒนาแนะน าใ ้เลื กใช้ /  

 จึงจะเ มาะ มก ่า 
  ในเ ร์ ชันใ ม่นี้ ได้ถูกตั้งช่ื เป็นเ ร์ ช่ัน  
. .  มาพร้ มกับ  .   .  ( ลับเ ร์ช่ันได้) 

โดยมีฟีเจ ร์ ลัก  ดังนี ้
. .   . .  
. .   . .  
. .   . .  
. .   . . .  
. .  ร งรับ  รื   ลับเ ร์ช่ัน 

 ได้ตามต้ งการ 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับ MySQL 5.7.10 

  MySQL (มายเ คิ แ ล) เป็นระบบจัดการฐานข้ มูล
โดยใช้ภา า SQL. แม้ ่า MySQL เป็นซ ฟต์แ ร์โ เพน
ซ ร์  แต่แตกต่างจากซ ฟต์แ ร์โ เพนซ ร์ ทั่ ไป โดยมี
การพัฒนาภายใต้บริ ัท MySQL AB ในประเท ีเดน 
โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ใ ้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ใน
เชิงธุรกิจ  ร้างขึ้นโดยชา ีเดน  คน และชา
ฟินแลนด์ ช่ื      และ 

  .ปัจจุบันบริ ัทไมโครซิ เต็ม ์ 
(Sun Microsystems, Inc.) เข้าซื้ กิจการข ง  

 เรียบร้ ยแล้  ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ภายใต้   
ทั้ง มดจะตกเป็นข งซันในเ ร์ชัน .  มีค าม ามารถ

ลาย ย่างที่  าคัญ  า รับระบบฐานข้ มูลขนาดใ ญ่ รื
ระดับ งค์กร (  ) เช่น  

     
  ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มประ ิทธิภาพใน

่ นข งตารางและการท าดัชนี ( ) ขึ้นมา ีก ปัจจุบัน
เ ร์ชัน  รื เ ร์ชันที่เ ถียร ( ) .  
และเ ร์ชันทด บคื  .    และ .   
ตั้งแต่ เ ร์ ชัน .  เริ่ม นับ นุนการท า  

  ตารางเ ลา  า รับเ ตุการณ์ต่าง  (  
) 

    2.4 ความรู้เกี่ยวกับ PHP 5.6.17 
   เป็นภา าจ าพ ก   ค า ั่งต่าง
จะเก็บ ยู่ในไฟล์ที่เรียก ่า คริปต์ ( ) และเ ลาใช้งาน
ต้ ง า ัยตั แปลชุดค า ั่ง ตั ย่างข งภา า คริปก็ เช่น 

  เป็นต้น ลัก ณะข ง  ที่แตกต่างจาก
ภา า คริปต์แบบ ื่น  คื   ได้รับการพัฒนาและ

กแบบมา เพื่ ใช้งานในการ ร้างเ ก ารแบบ  โดย
ามารถ ดแทรก รื แก้ไขเนื้ าได้โดย ัตโนมัติ ดังนั้นจึง

กล่า ่า  เป็นภา าที่เรียก ่า  รื  
   เป็นเครื่ งมื ที่

 าคัญชนิด นึ่งที่ช่ ยใ ้เรา ามารถ ร้างเ ก ารแบบ 
  ได้ ย่างมีประ ิทธิภาพและมีลูกเล่นมาก

ขึ้น เนื่ งจาก ่า  ไม่ได้เป็น ่ น นึ่งข งตั   
 ดังนั้นถ้าจะใช้  ก็จะต้ งดูก่ น ่า   

นั้น ามารถใช้ คริปต์  ได้ รื ไม่ ยกตั ย่าง เช่น  
ามารถใช้ได้กับ    และ   

  ( )  า รับระบบปฏิบัติการ  
/ /  ในกรณีข ง  เรา ามารถใช้  ได้ 
งรูปแบบคื  ในลัก ณะข ง  และ   

ค ามแตกต่าง ยู่ตรงที่ ่า ถ้าใช้  เป็นแบบโมดูล  
จะเป็น ่ น นึ่งข ง  รื เป็น ่ นขยายในการ
ท างานนั่นเ ง ซึ่ งจะท างานได้เร็ ก ่าแบบที่ เป็น   
เพราะ ่า ถ้าเป็น  แล้  ตั แปลชุดค า ั่งข ง  ถื ่า
เป็นแค่โปรแกรมภายน ก ซึ่ง  จะต้ งเรียกขึ้นมา
ท างานทุกครั้ง ที่ต้ งการใช้  ดังนั้น ถ้าม งในเรื่ งข ง
ประ ิทธิภาพในการท างาน การใช้  แบบที่เป็นโมดูล
นึ่งข ง  จะท างานได้มีประ ิทธิภาพมากก ่า  

2.5 ความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับ Edit plus 3 
 ( ุดย ด โปรแกรม แก้ไข  ) : 

 า รับ โปรแกรม ตั นี ้ถื เป็น ุดย ด โปรแกรม 
แก้ไขข้ ค าม ที่ถูกพัฒนามาจากแดนกิมจิ (ประเท เกา ลี
ใต้ )  ตั้ งแต่  เดื น  มีนาคม พ. .   ที่ รั นบน
ระบบปฏิบัติการ   และโปรแกรมนี้เป็น
โปรแกรมที่มีประ ิทธิภาพเ นื ก ่าโปรแกรม 
 า รับภา าโปรแกรมมิ่ง ที่โปรแกรมนี้ นับ นุนคื  ภา า 

          
/          
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 น กจากนี้แล้ ยังมีค าม ามารถในการพรี ิ  
รื  ดูตั ย่าง น้า เ ็บ  โดยไม่ต้ งใ ช้โปรแกรมเ ็บ

เบรา ์เซ ร์ ื่นใดมาช่ ยรัน แถมยังมีค าม ามารในการ ัพ
โ ลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเ ร์ ได้โดยตรง โดยไม่ต้ งใช้ โปรแกรม 

 ใด   โปรแกรม ล่า ุดเ ร์ช่ัน .  กแบบ
ใ ้ นับ นุนระบบปฏิบัติการ  แบบ   
( ) แล้  เพื่ ที่จะได้ใช้และรีดประ ิทธิภาพ และ 
ค าม ามารถ ูง ุดข งเครื่ ง กมาใช้ ปรับปรุงค ามเร็
ในการลบแถ  ที่เลื กใ ้เร็ ขึ้น นับ นุนการดูพรี ิ ตั ย่าง
จากบนเ ็บเบรา ์เซ ร์ และการท า   

ปรับปรุงการแ ดงผลข งไดเร็กท รี่ ล่า ุด 
2.6 ความรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับ Adobe Photoshop CS6 

    มักเรียก ั้น  ่า  
เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีค าม ามารถในการจัดการแก้ไข
และตกแต่งรูปภาพ (    ) 
แบบแร เต ร์ ผลิตโดยบริ ัท ะโดบีซิ เต็ม ์ (   

) ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์ ีก ลายตั ที่
ได้รับค ามนิยม เช่น  และ  ปัจจุบัน
โปรแกรมโฟโตช ปพัฒนามาถึงรุ่น .  (   
. ) 

   โปรแกรม  เป็นโปรแกรมที่มีค าม ามารถ
ในการจัดการไฟล์ข้ มูลรูปภาพท่ีมีประ ิทธิภาพ การท างาน
กับไฟล์ข้ มูลรูปภาพข ง  นั้น ่ นใ ญ่จะ
ท างานกับไฟล์ข้ มูลรูปภาพที่จัดเก็บข้ มูลรูปภาพแบบ 

  ามารถใช้ในการตกแต่งภาพเล็กน้ ย 
เช่น ลบตาแดง  ลบร ยแตกข งภาพ  ปรับแก้ ี  เพิ่ม ีและ
แ ง รื การใ ่เ ฟเฟกต์ใ ้กับรูป เช่น ท าภาพ ีซีเปีย  การ
ท าภาพโมเซค  การ ร้างภาพพาโนรามาจากภาพ ลายภาพ
ต่ กัน  น กจากน้ียังใช้ได้ในการตัดต่ ภาพ และการซ้ น 
ฉาก ลังเข้ากับภาพ  ามารถท างานกับระบบ ี 

   และ และ ามารถจัดการกับ
ไฟล์รูปภาพที่  าคัญได้ เช่น ไฟล์นาม กุล    

  โดยไฟล์ที่  จัดเก็บในรูปแบบเฉพาะ
ข งตั โปรแกรมเ ง จะใช้นาม กุลข งไฟล์ ่า  จะ

า ม า ร ถจั ด เ ก็ บ คุณ ลั ก ณะ พิ เ ข ง ไฟล์ ที่ เ ป็ น 
 เช่น เลเย ร์  ชันแนล  โ มด ี ร มทั้ง ไล ์ ได้

ครบถ้ น 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 3.1 วิธีด าเนินงานโครงการ 

   ในการจัดท าโครงงาน ระบบจัดการฐานข้ มูลบคุลากร
คณะเทคโนโลยี ังคม เป็นเ ็บแ พพลิเคชั่นเพ่ื  าน ยค าม
ะด กในการค้น าข้ มลูโดยผู้จดัท าไดด้ าเนินงานตาม

ขั้นต นดังน้ี 
 3.2 Context Diagram 

ภาพที่ 3-2     

ภาพที่ 3-2 เป็น   ข งระบบการลาข ง
พนักงาน ่า ่ นต่าง มีค าม ัมพันธ์กับระบบยังไงบ้าง เช่น 
เจ้า น้าที่งานบุคลากร จะ ามารถจัดการข้ มูลการลาข ง
พนักงานได้ เป็นต้น 
   3.3 แผนภาพการไหลของข้อมูล Data Flow 
Diagram level 0 

ภาพที่ 3-3 แผนภาพการไ ลข งข้ มูล(   
  ) 

   เป็นการแ ดงข้ มูลข งการจัดการ ่ นต่าง ข งการ
จัดการข้ มูลการลา โดยผู้จัดการการลา จะเป็น  /
เจ้า น้าที่งานบุคลากร ข้ มูลจะถูกเก็บที่ ฐานข้ มูลจัดการ
การลา โดยจะแบ่ง ิทธ์ิการเข้าถึงข้ มูลตามต าแ น่ง 
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ทางการบริ ารใน ถาบัน าจารย์กับเจ้า น้าที่ทั่ ไปจะท า
การลา ต้ งผ่านการตร จเช็คเบื้ งต้นในระบบ จากนั้น ต้ ง
ผ่านการตร จเช็คจากเจ้า น้าที่งานบุคลากร รื ั น้า
าขา ต่ จากนั้นก็ร การ นุมัติจากคณบดี เพื่ ยืนยันการลา 

4. ผลการพัฒนาระบบ
ระบบ าร นเท เพื่ การจดัการการลาข งพนักงานผ่าน

ินเท ร์เน็ต ภายในคณะเทคโนโลยี ังคม ม า ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขตจันทบุรีมีการแบ่ง
ิทธิการเข้าถึงข้ มูล ยู่  ิทธิ์ และ ิทธิ์ในการ นุมัติขั้น
ูง ุด ยู่ที่คณบดีคณะเทคโนโลยี ังคม 

4.1 หน้าเมนูของ Admin/เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

  ภาพที่  น้าระบบข ง /เจ้า น้าท่ีงาน
บุคลากร 
  เป็น น้าเมนูข งเจ้า น้าท่ีงานบุคลากรเมื่ เข้า ูร่ะบบ
มาแล้  จะขึ้นเมนูตาม ิทธิในระบบใน น้าน้ี มีเมนูจัดการ
ข้ มูลข งพนักงานและการจดัการข้ มูลการลา เป็นต้น  

4.2 หน้าเมนขูองคณบดี 

ภาพที่  น้าเมนูข งคณบด ี

  ภาพที ่  เป็น น้าเมนูข งคณบดีเมื่ เข้ามาระบบ จะ
มี ิทธิในระบบร งมาจากเจ้า น้าที่งานบุคลากร แต่จะมี
ิทธิในการ นุมัติการลาใ ้กับพนักงาน รื ไม่ นุมัติก็ตาม 

คณบดียัง ามารถดูข้ มูลการลาข งพนักงานในคณะ
เทคโนโลยี ังคม  

4.3 หน้าเมนูของหัวหน้าสาขา 

ภาพที่  น้าเมนูข ง ั น้า าขา 

ภาพที่  เป็น น้าเมนูข ง ั น้า าขา 
  เป็น น้าข ง ั น้า าขา ามารถตร จ บข้ มูลการ
ลาข งพนักงานใน าขาข งตนเ ง ่ามีพนักงานคนไ นลากี่
ัน  เป็นต้น 

4.4 หน้าเมนูของพนักงาน 

ภาพที่ 4-4 เมนูของพนักงาน 

ภาพที่  เป็น น้าเมนูข งพนักงาน 
  เป็น น้าข งพนักงาน ามารถท าการลา และตร จ บ
ข้ มูลการลาข งตนเ ง ่าผ่านการ นุมัติแล้ รื ยัง เป็นต้น 

4.5 หน้าการลาพักผ่อน 
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ภาพที่ 4-5 เป็นหน้าการลาพักผ่อน 
  เป็น น้าข งการลาพักผ่ นข งพนักงาน ซึ่งจะ ามารถ
เลื ก ่า จะลาตั้งแต่ ันไ นถึง ันไ น ลาครึ่ง ัน รื  เต็ม
ัน เป็นต้น 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
5.1 สรุปผล
พบ ่า ระบบ ามารถท าการลาป่ ย ลากิจ และลา

พักผ่ นใ ้กับพนักงานม า ิทยาลัยได้ และ ามารถ ก
รายงานการลาใ ้กับพนักงานแล้ เช็คข้ มูลการลาย้ น ลัง
ได้ ท าใ ้เกิดค ามถูกต้ งในการเก็บข้ มูลมากยิ่งขึ้น และ
ค าม ะด กใ ้แก่ผู้ใช้ 

.  ปัญ าและ ุป รรค 
  การ ิเคราะ ์และ กแบบระบบข งการลามีเง่ื นไข
ค่ นข้างเย ะ และต้ ง กแบบใ ้ร งรับการเข้าถึงข งแต่
ละบุคคลแตกต่างกัน จึงท าใ ้มีการท าฐานข้ มูลค่ นข้าง
ซับซ้ น 

.  ข้ เ น แนะ 
  . .  ค รมี ระบบการลาข งข้ า ราชการ ใน

ถาบัน ุดม ึก าด้ ย 
 . .  ค รมีการประเมิน ่ นข งผู้เช่ีย ชาญและ

ผู้ใช้งานระบบด้ ย 

6.เอกสารอ้างอิง
.นัทประดิ ฐ์  พล ย ิ เ . .ระบบลางาน

ออนไลน์. ารนิพนธ์ ิทยา า ตรม าบัณฑิต าขา ิชา 
เทคโนโลยี าร นเท  บัณฑิต ิทยาลัย .กรุ ง เทพ . 
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีม านคร. 

.กรมค บคุมมลพิ . .การลดปริมาณการใช้
กระดาษจากส านักงาน. นไลน์ .ค้นเมื่   มีนาคม 

จาก :  
:// . . . / / .  
.บุญชม รี ะ าด. .การวิจัยเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่

.กรุงเทพ . ุ ีริยา า น์ จัดพิมพ.์
.พิชญ์ ิน ี ะมะมูล. .การพัฒนาระบบลางานผ่าน

ระบบเครือข่าย. ารนิพนธ์ ิทยา า ตร ม าบัณฑิต 
าขา ิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบ าร นเท  คณะ

บัณฑิต ึก า.กรุงเทพ .ม า ิทยาลัยม ิดล. 

.ภาณุพง ์ ปัญญาดี. .Appserv: Apache+
PHP+MYSQL. นไลน์ .ค้นเมื่   มีนาคม จาก :

:// . . / /เ ร์ ช้ั น
ทั้ง มด/ 
  7. ุมัญญา พิมพาลัย. .พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. ๒๕๔๘. นไลน์ .
ค้นเมื่  มีนาคม  จาก :

:// . . . / / ุมัญญา พิมพา
ลัย.  
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บทคัดย่อ 

การจัดท าโครงการระบบการบริหารจัดการเงินเดือน 
วิทยาเขตจันทบุรีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อจัดท า
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการเงินเดือน วิทยา
เขตจันทบุรี 2) เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลเงินเดือน
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4) เพื่อ
จัดให้มีฐานข้อมูลเงินเดือนที่เป็นศูนย์กลางการบริการของ
วิทยาเขตจันทบุรี โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ผู้ดูแลระบบ คณาจารย์และบุคลากรในสถาบัน ซึ่งผู้ใช้งาน
แต่ละประเภทก็จะมีสิทธิหน้าที่ในการใช้ระบบ เหมือนและ
แตกต่างกันออกไปตามประเภทของผู้ใช้งาน นอกจากนี้
ระบบยังได้พัฒนาโดยภาษา PHP ใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบ 
ใช้ Responsive ในการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับ
การแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์ ทั้งมือถือ แท็บเเล็ต โน๊ตบุ๊ค 
แ ล ะ ใช้  Bootstrap, Font Awesome เพื่ อ เพิ่ ม ค ว าม
น่าสนใจให้กับตัวระบบ โครงการนี้สามารถจัดการเกี่ยวกับ
การค านวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม ฯลฯ 
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเงินเดือนได้อย่างทันท่วงที ช่วยลด
ขั้นตอนในการจัดท าเอกสาร  และท้ายสุดช่วยให้แผนก
งบประมาณ แผนกการเงินและเบิกจ่าย ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ค าส าคัญ : ระบบฐานข้อมูล , ระบบการบริหารจัดการ
เงินเดือน  

 
Abstract 

The objective of this Salary management project 
of Chanthaburi campus is for 1) Develop database 
software for salary management of Chanthaburi 
campus. 2) To provide database that could be useful 
to those involved. 3) To prepare salary database 
operational support to staff involved. 4) To provide 
salary database that could be service center of 
Chanthaburi campus. That separate two types of 
users are system administrator and teacher with 
campus officer. Each users are authorize to access 
the system according to the type of users. In 
additional the system is developed by PHP language 
by MySQL database management system to store all 
data that involved. Use Responsive to design the 
website and capable to support all devices such as 
mobile phone, tablet and notebook. And use 
Bootstrap and Font Awesome to boost interesting of 
the system. This project is able to calculate salary, 
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tax and social security etc. correctly. In order to 
store data in a systematic way. Payroll data can be 
analyzed quickly. Reduce steps in document. And 
ultimately help the department budget. Finance and 
Disbursement work more efficiently and effectively. 

 
Key Words: Database system, Development of 
salary management 
 

1. บทน า 
งานคลัง ส านักงานวิทยาเขตจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับงบประมาณ การเงินและเบิกจ่าย การบัญชีและ
พัสดุ ท้ังงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

แผนกงบประมาณ แผนกการเงินและเบิกจ่าย เป็น
หน่วยงานระดับแผนก สังกัดงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้ การปฏิบัติงานในส่วนของเงินเดือน    เช่น 
เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว ค่ าตอบแทนพนั กงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 
เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินตอบแทนรายเดือน ฯลฯ 
กระบวนการปฏิบัติ งานอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศนโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ทางแผนกน าโปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาช่วย
ด าเนินการ ซึ่งอาจท าให้ข้อมูลเกิดความซ้ าซ้อน และเกิด
ความยุ่งยากในการประมวลผล ตัวเลขที่มีจ านวนมาก อาจ
เกิดข้อผิดพลาดในการลงข้อมูล เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขของกฎหมาย เช่น การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย การคิดเงิน
ประกันสังคม และการจ่ายเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมาก โอกาสเกิดข้อผิดพลาดย่อมมีมากขึ้น
ตามล าดับ และเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางแผนกต้องท า
เรื่องเรียกเก็บเงินคืน ซึ่งกระบวนการในการปฏิบัตินั้น ต้อง
ใช้เวลาในการจัดท าเป็นเวลานานพอสมควรเป็นการเพิ่ม
ภาระงานโดยไม่จ าเป็น  ประกอบกับบุคลากรบางส่วน
ต้องการใบรับรองเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) เพื่ อดูว่า
ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมีอะไรบ้างและเท่าไหร ่ และเมื่อท าการ
ออกใบรับรองเงินเดือนให้แล้ว บางท่านไม่เก็บรักษา พอถึง

เวลาที่ ต้องใช้ในการท าธุรกรรม ต้องด าเนินการพิมพ์
ใบรับรองเงินเดือนให้ใหม่ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษ 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการเงินเดือน วิทยาเขตจันทบุรี ขึ้น เพื่อช่วยในการ
จัดการเกี่ยวกับการค านวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง 
เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเงินเดือนได้อย่างทันท่วงที และจัดท าสารสนเทศใน
รูปแบบของเอกสารที่สามารถแสดงรายการต่าง ๆ ที่ต้องการ
ได้ ช่วยลดขั้นตอนในการจัดท าเอกสาร  และท้ายสุดช่วยให้
แผนกงบประมาณ แผนกการเงินและเบิกจ่าย ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบการจัดการฐานข้อมลู เจมส์มาติน  

นิยามความหมายของฐานข้อมูลว่า “เป็นที่ เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้ใด ๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ตาม
ต้องการ” ซึ่งการควบคุมตลอดจนขั้นตอนในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ จะไม่ถูกเก็บอย่างซ้ าซ้อนโดยไม่มีความจ าเป็น 
สิ่ งส าคัญคือระบบย่อยต่ าง ๆ  ต้องใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อดึงสารสนเทศตามที่ต้องการและ
หลีกเลี่ยงการสร้างแฟ้มข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ผู้ใช้
สามารถเห็นข้อมูลในมุมต่าง ๆ กันตามจุดประสงค์ของการ
ประยุกต์ใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้องสนใจว่าลักษณะการจัดเก็บ
ข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร  

 
2.2 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการหลายอย่างเช่น การออกแบบโครงสร้าง 
ลักษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรมซึ่งจะเห็นได้ว่า
หลาย ๆ เว็บที่มีการสร้างขึ้นมาโดยขาดการวางแผนและ
ท างานอย่างไม่มีระบบ เช่น อาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างเว็บ
จากโปรแกรมช่วยสร้างเว็บ เนื้อหาและรูปแบบก็เป็นไป
ตามที่นึกข้ึนได้ในขณะนั้น เมื่อเห็นว่าดูดีแล้วก็ท าการเปิดตัว
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เลย ท าให้เว็บที่ได้นั้นมีเป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน 
ซึ่งจะเสี่ยงกับความล้มเหลวค่อนข้างมาก  

 

2.3 การออกแบบเว็บไซต์ 
2.3.1 การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี 

การออกแบบเว็บไซต์นั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะ
หน้าตาของเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องตั้งแต่การ
เริ่มต้นก าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ระบุกลุ่มผู้ ใช้การ
จัดระบบข้อมูล การสร้างระบบเนวิเกชัน การออกแบบหน้า
เว็บ รวมไปถึงการใช้กราฟิก การเลือกใช้สี  และการ
จัดรูปแบบตัวอักษร นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงความ
แตกต่างของสื่อกลางในการแสดงผลเว็บไซต์ด้วย สิ่งเหล่านี้
ได้ แ ก้  ชนิ ดและรุ่ น ขอ งบ ราว เซอร์  ขน าดของหน้ า
จอมอนิเตอร์ ความละเอียดของสีในระบบรวมไปถึง Plug-in

ชนิดต่าง ๆ ท่ีผู้ใช้มีอยู่เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกและความ
พอใจท่ีจะท่องไปในเว็บไซต์นั้น 

2.3.2 ออกแบบให้ตรงกับเป้าหมายและลักษณะของ
เว็บไซต์ 

เว็บไซต์แต่ละประเภทต่างมีเป้าหมายและลกัษณะที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่เป็น Search Engine ซึ่ง
เป็นแหล่งรวมที่อยู่ของเว็บไซต์ต่าง ๆ ท าหน้าที่เป็นประตู
ไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆเว็บไซต์ประเภทน้ีมีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูล
ที่ผู้ใช้ต้องการอย่างรวดเร็ว และจะมีผู้เข้ามาใช้บริการค้นหา
ข้อมูลเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญในการ
ออกแบบเว็บไซต์ประเภทนี้ก็คือสามารถแสดงหน้าเว็บอย่าง
รวด เร็ ว เมื่ อ มี ผู้ เปิ ด เข้ าม า  แ ละมี ร ะบ บ สื บ ค้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว 

2.3.3 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบต่อไปนี้ถือเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของ
เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ความเรียบง่าย (Simplicity) 

- ความสม่ าเสมอ (Consistency) 

- ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 

- เนื้อหาท่ีมีประโยชน์ (Useful Content) 

- ร ะ บ บ เน วิ เก ชั น ที่ ใ ช้ ง่ า ย  (User-Friendly 

Navigation) 

- มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) 

- การใช้งานอย่างไม่จ ากัด (Compatibility) 

- คุณภาพในการออกแบบ (Design Quality) 

- ร ะ บ บ ก า ร ใ ช้ ง าน ที่ ถู ก ต้ อ ง  (Functional 

Stability) 

2.3.4  ออกแบบเพื่อความส าเร็จของเว็บ 

เหตุผลที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ชอบเข้าไปใช้บริการในบาง
เว็บไซต์เป็นประจ าอาจแบ่งได้เป็น 4 ข้อใหญ่  ๆ ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่
ผู้ใช้ต้องการจากเว็บไซต์คือ 

- มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ตรงกับท่ีผู้ใช้ต้องการ 

- มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาและพัฒนาเว็บไซต์
อยู่เสมอ 

- ใช้เวลาการดาวน์โหลดน้อยแสดงผลเร็ว 

- การใช้งานท่ีสะดวกและเข้าใจง่าย 

2.3.5 เริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์ 
การสร้างเว็บไซต์ขึ้นใหม่สักแห่งหนึ่งนั้นต้องอาศัย

ความรู้และทักษะต่าง ๆ หลายด้านรวมกัน เช่น พื้นฐาน
ภาษา HTML ความสามารถในการสร้างและออกแบบ
กราฟิกได้อย่างเหมาะสมการจัดระเบียบตัวอักษรและ
องค์ประกอบต่าง ๆ หรือการเลือกใช้ชุดสีอย่างเหมาะสม 
เป็นต้น นอกจากนั้นผู้ออกแบบยังต้องติดตามศึกษาหา
ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เบญ ญ า สุ นท โรทั ย [1 ] ได้ ท าการศึ กษาระบ บ

สารสนเทศเพื่อการจัดการงานสวัสดิการพนักงานกรณีศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ความ
ถูกต้องในการท างานมากขึ้น โดยระบบจะแบ่งการท างาน
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ออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ ส่วนที่ 1 จัดการข้อมูลพื้นฐาน
สวัสดิการ และข้อมูลพื้นฐานพนักงาน ส่วนที่ 2 เป็นการ
ท างานของระบบ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ , 
ตรวจสอบสิทธ์ิการเบิกสวัสดิการแต่ละประเภทและสามารถ
บันทึกการเบิกได้ และส่วนที่ 3 คือ การออกรายงานต่างๆ
ของระบบ เช่น รายงานสรุปการเบิกของบุคลากร , รายงาน
บันทึกข้อความขอเบิก , รายงานสรุปการเบิกประจ าปี เป็น
ต้น 

สุพัตรา เปาปวง , สุลดา สุดใจ และ อ.ด าเกิง ช านาญ
ค้า[2]  ได้ท าการศึกษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภายในองค์กรพัฒนาขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวก ส าหรับ
ให้กรรมการผู้จัดการ พนักงาน ผู้ดูแลระบบ ซึ่งเป็นการช่วย
ให้ต้นทุนในการด าเนินงานลดลง ใช้กระดาษน้อยลงและช่วย
ในการจัดการข้อมูลของบุคลากรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
มากขึ้น โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือกรรมการ
ผู้จัดการ พนักงาน ผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละประเภทก็
จะมีสิทธิหน้าที่ในการใช้ระบบ เหมือนและแตกต่างกัน
ออกไปตามประเภทของผู้ใช้งาน ซึ่งระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรนี้สามารถค้นหาดูข้อมูลใน
ส่วนของพนักงาน สรุปยอดรวม วันขาด - ลางานของ
พนักงาน รวมทั้งการอนุมัติค าร้องต่างๆต่างๆได้นอกจากนี้
ระบบยังได้พัฒนาโดยภาษาจาวา ใช้เทคโนโลยีของ กูวี่ , ฟี
มากเกอร์, จาวาสคริปต์, เพื่อเพิ่มความสวยงาม และความ
น่าสนใจให้กับตัวระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภายในองค์กร 

วรนนท์ ชนะ[3] ได้น าเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโครงการ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นการ
พัฒนาซอฟแวร์ระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลด้านการ
บริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มเขียนแบบฟอร์มขอ
อนุมัติโครงการ ไปจนถึงการบันทึกรายงายสรุปผลโครงการ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามกระบวนการ PDCA มีการ
ตั้งก าหนดเป้าหมายโครงการเพื่อน าไปเชื่อมโยงกับการเก็บ
ข้อมูลของการรายงานผลในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านปริมาณผู้
เข้า หรือด้านการประเมินผลความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้บริหาร

สามารถใช้ตรวจสอบการประเมินโครงการได้ ทั้ งนี้ระบบ
สามารถออกเอกสารตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย และ
สามารถท าการสืบค้นสรุปรายงานในมิติตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะในมุมมองต่างๆเพื่อน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
และวางแผนงานได้ 

 

3. ขอบเขตของการด าเนินงาน 
การจัดท าโครงการวิจยัเรื่อง พัฒนาระบบฐานข้อมลูการ

บริหารจดัการเงินเดือน วิทยาเขตจันทบุร ี โครงการจะเริ่ม
จาก 

3.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
- สามารถเข้าสู่ระบบ 

- สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหา ลบ ก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งาน 

- สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหา ลบ ข้อมูลคณาจารย์และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
- สามารถเพิ่ ม  แก้ ไข ลบ  ข้อมู ล เงิน เดือนของ

คณาจารย์และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
- สามารถออกรายงานหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี

เ งิ น ฝ า ก ข อ งค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ พ นั ก ง า น ใน
สถาบันอุดมศึกษา (รวม1เดือน) 
- สามารถออกรายงานหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี

เ งิ น ฝ า ก ข อ งค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ พ นั ก ง า น ใน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะบุคคล 

- สามารถออกรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 
ที่จ่าย  
- สามารถออกรายงานใบแนบ ภ.ง.ด.1ก. พิเศษ 

- สามารถออกรายงานแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก 
ณ ท่ีจ่าย 

 

3.2 คณาจารย ์และบุคลากรในสถาบัน (User) 
- สามารถเข้าสู่ระบบ 

- สามารถดูข้อมูลเงินเดือน 

- สามารถแก้ไขข้อมูลบางส่วน 

- สามารถออกรายงานใบรับรองเงินเดือน 
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4. วิธีการด าเนินการด าเนนิงาน 
4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

ในการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงการเป็น
การศึกษาและท าความเข้าใจถึ งวิธีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารจัดการเงินเดือน ซึ่งจะท าการศึกษาถึง
ความต้องการของผู้ใช้ระบบว่าต้องการให้มีคุณสมบัติใดบาง 
และจ าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ รวมทั้งการค้นคว้าทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถ
จัดท าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.2 ก าหนดขอบเขตและความต้องการของโปรแกรม 

เมื่อได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การท าโครงการแล้ว ก็จะต้องก าหนดขอบเขตและความ
ต้องการของโปรแกรม ซึ่งขอบเขตและการท างานของ
โปรแกรม ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนของการล็อกอิน
เข้าสู่ระบบ มีการก าหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบส าหรับ
คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบัน คือ สามารถ แก้ไข 
ข้อมูลประจ าตัวบางส่วนได้ มีการค านวณเงินเดือน ภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ และ
จัดท าสารสนเทศในรูปแบบของเอกสารที่สามารถแสดง
รายการต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ 

 

4.3 วิเคราะห์ระบบงาน 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

เงินเดือน วิทยาเขตจันทบุรี เป็นการช่วยการจัดการเกี่ยวกับ
การค านวณเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมู ล
เงินเดือนได้อย่างทันท่วงที และจัดท าสารสนเทศในรูปแบบ
ของเอกสารที่สามารถแสดงรายการต่าง ๆ ที่ต้องการได้ ช่วย
ลดขั้นตอนในการจัดท าเอกสาร  และท้ายสุดช่วยให้แผนก
งบประมาณ แผนกการเงินและเบิกจ่าย ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยก าหนดภาพรวมการ
ท างานท้ังหมดของระบบได้ ดังนี้ 

4.3.1  ก าหนดภาพรวมของระบบ การท างานของ
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการเงินเดือน วิทยาเขต
จันทบุรีนั้น เมื่อก าหนดเป็นภาพรวมทั้งหมดของระบบ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

- การใช้งานในส่วนผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ 
เป็นส่วนที่สามารถท าการจัดการข้อมูลฐานเงินเดือนและ
ข้อมูลของบุคลากร สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของ
คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบัน ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
และเรียกดูรายงานได้ เป็นต้น 

- การใช้งานทั่วไปหรือส่วนของคณาจารย์ และ
บุคลากรในสถาบัน คือ ผู้ใช้งานเข้าถึงโดยมีการจ ากัดสิทธิ์ 
คือ  สามารถดูข้อมูล เงินเดือน เช่น รายรับ -รายจ่าย
ค่าตอบแทนประจ าเดือน หนังสือรับรองการออกภาษี ณ ที่
จ่าย สามารถเรียกดู-ออกรายงานได้ เป็นต้น 

 

4.4 ออกแบบระบบเพ่ือพัฒนาโปรแกรม 

เมื่อท าการวิเคราะห์หาข้อมูลในการพัฒนาระบบแล้ว 
จึงน ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้มาเพื่อออกแบบระบบ โดยได้
แบ่งขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 

4.4.1  ออกแบบโครงสร้างและกระบวนการท างาน
ของระบบ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4-1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

เงินเดือน 
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4.4.2  การออกแบบการท างานของระบบ โดยได้
จ าลองด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: 

DFD) จาก Context Diagram 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-2 การเขียน Context Diagram 

 
5. ผลการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5-1 หน้าแรกของระบบ 
 

 

 

 
 
 

 
รูปท่ี 5-2 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 

 

 
 
 

 
รูปท่ี 5-3 หน้าจัดการข้อมูล (ส่วนของผู้ดูแลระบบ) 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5-4 หน้าจัดการข้อมูลบุคลากร 
(ส่วนของผู้ดูแลระบบ) 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5-5 หน้าแสดงรายละเอียดบุคลากรในส่วนสาขาวิชา  

(ส่วนของผู้ดูแลระบบ) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5-6 หน้าแสดงรายละเอียดบุคลากร  
(ส่วนของผู้ดูแลระบบ) 
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ตารางท่ี1 ผลการประเมิณความพึงพอใจ 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับ 
1.ด้านเน้ือหา 3.57 0.73 มาก 

2.ด้านการออกแบบ 3.33 0.96 ปานกลาง 
3.ด้านระบบความปลอดภัย 3.23 0.90 ปานกลาง 
4.ด้านการน าไปใช้ 3.30 0.84 ปานกลาง 
ผลการประเมินเฉลี่ย 3.46 0.48 มาก 

 

ในการประเมินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการเงินเดือน วิทยาเขตจันทบุรี จากตารางที่ 1 มีเกณฑ์
การให้คะแนนเต็มอยู่ที่  5 คะแนน โดยทดลองใช้งาน
ซอฟแวร์กับคณาจารย์ และบุคลากรในสถาบัน ซึ่งท าการ
ทดสอบทุกๆฟังก์ชันของระบบ จ านวน 30 ท่าน โดยคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ  100 ซึ่งในการประเมินจะประเมินใน  4 
ด้านได้แก่ 

1) ด้านเนื้อหา 
2) ด้านการออกแบบ 

3) ด้านระบบความปลอดภัย 

4) ด้านการน าไปใช้ 

ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทั้ง  4 
ด้าน ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 3.46 จึงสรุปได้ว่า
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล 
ผลการท างานของระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

เงินเดือน วิทยาเขตจันทบุรี มีความสามารถในการ เพิ่ม ลบ 
แก้ ไข ค้นหา ข้อมูลและเงินเดือนของคณาจารย์และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงมีความสามารถในการ
ออกรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออก
รายงานใบแนบ ภ.ง.ด.1ก. พิเศษ รายงานแบบยื่นรายการ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  และส่งออกเป็นไฟล์เอกสาร  PDF 

ได้อย่างถูกต้อง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบทั่วไปที่ใช้ใน
ปัจจุบันพบว่า ระบบฐานข้อมูล สามารถท าการจัดเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเงินเดือนได้อย่าง
ทันท่วงที และจัดท าสารสนเทศในรูปแบบของเอกสารที่
สามารถแสดงรายการต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ ช่วยลดขั้นตอนใน
การจัดท าเอกสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยทดสอบกับผู้ใช้จ านวน  
30 ท่าน  โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.46 ซึ่งถือว่า
อยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าระบบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการเงินเดือน วิทยาเขตจันทบุรี  ใช้งานได้จริงและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

6.2.1  คณะผู้จัดท าควรศึกษาระบบงานที่จะพัฒนาให้
เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนเริ่มท าการพัฒนาระบบงาน  

6.2.2  คณะผู้จัดท าควรศึกษาการเขียนโปรแกรม
เพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความช านาญและลดข้อผิดพลาดใน
การพัฒนาโปรแกรมให้น้อยที่สุด 

6.2.3  คณะผู้จัดท าควรมีความรอบคอบในการจัดท า
เอกสาร เพื่อลดความผิดพลาด 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันในการ

ระบบจัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะและการวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น ออนไลน์ โดย จอยเอนโทรปี เทคนิค กรณีศึกษา
โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
จัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะและการวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น ออนไลน์ ในการพัฒนาระบบมีการน าเทคโนโลยี 
Responsive มาใช้ในการแสดงผลจากนั้นท าการวิเคราะห์
และออกแบบระบบตามหลักการของ SDLC และพัฒนา
ระบบด้วยภาษา PHP ร่วมกับ HTML5, CSS3 ฐานข้อมูลได้
น า MySQL มาใช้จัดการในส่วนของการจัดการข้อมูล จาก
การที่ได้พัฒนาระบบจัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะ
ระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ที่ประสงค์บริจาคอวัยวะ 
สามารถออกรายงานของมูลข้องผู้บริจาค สามารถค้นหา
ข้อมูล เพิ่ม แก้ไขข้อมูลผู้บริจาคได้  สามารถตรวจสอบ
อวัยวะที่บริจาค ยังน าหลักการของ Join entropy เข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อท าการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นออนไลน์ได้เพื่อ
ช่วยให้ทางโรงพยาบาลท างานได้เร็วและสะดวกมากยิงข้ึน   

ค าส าคัญ: การบริจาคอวัยวะ , จอยเอนโทรปี , การจดัการ
ข้อมูล 

Abstract 

This paper was to develop of web application and 

the data management of organ donation and basic 

diagnostic system online by join entropy technic: a 

case study of prapokklao hospital. The purpose of the 

data management of organ donation and basic 

diagnostic system online has analysis. The system 

design principles of SDLC and develop by php 

language, HTML5, CSS3, and MySQL was used a 

database management system. The system can 

information management Report, Search, Insert, Edit 

user of organ donation. And investigate 

In part of online basic diagnostic system by Join 

Entropy to apply. For provide faster and more 

convenient. 

Keywords: Organ donation, Joy entropy, information 

management 

1. บทน า
การบริจาคอวัยวะเป็นการเก็บอวัยวะจากผู้ที่มีความ

ประสงค์จะบริจาคเมื่อบริจาคจะต้องมีการจัดข้อมูลต่างๆ
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ประวัติอาการโรคจะต้องมีการตรวจโรคเบื้องต้นก่อนเพราะ
จะมีโรคที่ไม่สามารถบริจาค ได้เมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตทาง
โรงพยาบาลจะน าอวัยวะดังกล่าวผ่านกระบวนการคัดกรอง 
เพื่อท่ีจะส่งไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อน าไปให้กับผู้ป่วยที่รอ
รับการบริจาค โดยมีการเปิดรับบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับ
อวัยวะกับศูนย์รับรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็น
จ านวนมาก และที่ส าคัญของผู้ป่วยเหล่านี้คือ การขาดแคลน
อวัยวะจากผู้เสียชีวิตที่จะน าไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วย
เหล่านี้ที่รอออวัยวะบริจาคไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติ
ทั่วไปได้  แต่หากผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจะสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติ ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตทาง
กายและจิตใจที่ดีขึ้น อีกทั้งในระยะยาวการปลูกถ่ายอวัยวะ
สามารถประหยัดค่าใช่จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มาก  
 ปัจจุบันทางโรงพยาบาลพระปกเกล้านั้นได้มีการรับ
บริจาคอวัยวะ แต่ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะและวินิจฉัยโรคที่ไม่สามารถ
บริจาคอวัยวะเบื้องต้น มีเพียงการจัดเก็บข้อมูลโดยการ
บันทึกลงเอกสาร ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บนั้นก็มีจ านวนมาก ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลของคนไข้ภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มี
ความประสงค์จะบริจาค และประชาชนทั่วไป ดังนั้นข้อมูลที่
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารจึงยุ่งยากต่อการจัดการ เสี่ยงต่อ
การการสูญหาย ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ไม่
สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าและความผิดพลาดสูง 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คณะผู้ศึกษาจึงได้เกิด
แนวคิดในการจัดท าระบบจัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะ
และการวินิจฉัยโรคโดย จอยเอนโทรปี  กรณีศึกษา
โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นการ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล นอกจากนี้ยังง่ายต่อการ
ค้นหา ลดขั้นตอน ลดเวลาในการท างาน รวมถึงการออก
เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับบริจาคอวัยวะ
จะมีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และระบบมีการ
วินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยใช้หลักการจอยเอนโทรปีมา
วินิจฉัยโรคเพื่อช่วยในการตัดสินใจของการบริจาคตลอดจน
การรับบริ จาค  อีกทั้ ง ระบบนี้ ไ ด้ น า เทคโนโลยี แบบ 
Responsive มาใช้ในระบบเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้
ที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะโดยสามารถท าการยื่น
เรื่องบริจาคผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนได้  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.1 การบริจาคอวัยวะ 
  ปัจจุบันมีผู้ป่วยในระยะสุดท้ายอยู่เป็นจ านวนมาก 
ที่ทุกข์ทรมานจากการที่อวัยวะส าคัญ เช่น หัวใจ, ตับ, ไต, 
ปอด ฯลฯ ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ วิธีรักษาทางการ
แพทย์ท่ีดีที่สุดส าหรับผู้ป่วยเหล่านี้ คือ การปลูกถ่ายอวัยวะ
ใหม่ ด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ใน
การบริจาคอวัยวะ หรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะ
บริจาคอวัยวะของบุคคลนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมาปลูกถ่าย 
จึงจะช่วยให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายมีชีวิตอยู่เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและ สังคมต่อไปได้อวัยวะใหม่ที่สามารถน ามา
ปลูกถ่าย ได้แก่ หัวใจ, ตับ, ไต, ปอด, ตับอ่อน, กระดูก ฯลฯ 
ซึ่งได้มาจากการน าอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่
เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ และการผ่าตัด
นั้นจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เพื่อให้อวัยวะ
ใหม่นั้นท างานแทนอวัยวะเดิม 
 
 2.2  โรคท่ีไม่สามารถบรจิาคอวัยวะได้ 
   2.2.1  โรคเบาหวาน 
   เบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มี
การผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลท าให้ระดับ
น้ าตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคเบาหวานจะมีอาการ
เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ าตาลได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งโดยปกติน้ าตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อ
ใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งผู้
ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถน าน้ าตาลไปใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นท าให้ระดับน้ าตาลใน
เลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการท าลายหลอดเลือด ถ้า
หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจน าไปสู่สภาวะ
แทรกซ้อนท่ีรุนแรงได้ 
อาการเบื้องต้นของ เบาหวาน 
   2.2.1.1 ปวดปัสสาวะบ่อย ครั้งขึ้น เนื่องจากใน
กระแสเลือดและอวัยวะต่างๆมีน้ าตาลค้างอยู่มาก ไตจึงท า
การกรองออกมาในปัสสาวะ ท าให้ปัสสาวะหวาน สังเกตจาก
การที่มีมดมาตอมปัสสาวะ 
   2.2.1.2 ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้น 
   2.2.1.3 กระหายน้ า และดื่มน้ าในปริมาณมากๆ
ต่อครั้ง 
   2.2.1.4 อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง 
   2.2.1.5 เบื่ออาหาร 
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   2.2.1.6*น้ าหนักตั วลดโดยไม่ทราบสาเหตุ 
โดยเฉพาะถ้าหากน้ าหนักเคยมากมาก่อน 
   2.2.1.7 ติดเช้ือบ่อยกว่าปรกติ เช่นติดเช้ือทาง
ผิวหนังและกระเพาะอาหาร สังเกตได้จากเมื่อเป็นแผลแล้ว
แผลจะหายยาก 
   2.2.1.8 สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน 
   2.2.1.9*อ า ก า ร ช า ไ ม่ ค่ อ ย มี ค ว า ม รู้ สึ ก 
เนื่องมาจากเบาหวานจะท าลายเส้นประสาทให้เสื่อม
สมรรถภาพลง 
  2.2.2  โรคไตเรื้อรัง 

สภาวะที่ไตถูกท าลาย มีผลท าให้ความสามารถ 
ของไตในการท างานลดลง เช่น การรักษาสมดุลของเหลวใน
ร่างกาย การควบคุมน้ าและแร่ธาตุต่างๆ ในเลือด การก าจัด
ของเสียออกจากเลือด การก าจัดยาและพิษออกจากร่างกาย 
การหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด เป็นต้น โดยสาเหตุที่
ก่อให้เกิดโรคไตเรื้อรังคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
โรคอ้วน รวมถึงสภาวะอื่นๆ เช่น ไตอักเสบ โรคถุงน้ าในไต 
อาการของโรคไตเรื้อรัง 
   2.2.2.1 อ่อนแรง 
   2.2.2.2 คิดอะไรไม่ค่อยออก 
   2.2.2.3 เบื่ออาหาร 
   2.2.2.4 นอนไม่หลับ 
   2.2.2.5 ผิวแห้ง คัน 
   2.2.2.6 กล้ามเนื้อเป็นตะคริวตอนกลางคืน 
   2.2.2.7 เท้าและข้อเท้าบวม 

2.2.2.8 ตาบวมน้ า โดยเฉพาะในตอนเช้า 
    2.2.2.9 ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน 
  
 2.3  ทฤษฎีเอนโทรปีร่วม (Join entropy) 
   การเอนโทรปรี่วม (Joint entropy) เอนโทรปีเป็น
ตัวช้ีวัดร่วมของความไม่แน่นอนท่ีเกี่ยวข้องกับชุดของตัวแปร 
การร่วมกันของเอนโทรปี ของส่วนตัวแปร X และ Y 
โดยที่ตัวแปร X และ Y มีค่าเฉพาะของ X และ Y ร่วมกัน 
(respectively)    เป็นค่าที่มีความเกี่ยวข้องกัน 
หรือมีความสัมพันธ์กันและ  
ถ้าความสัมพันธ์เป็น 0 จะได้    
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2-1  เอนโทรปีร่วม (Joint entropy) 

 
ถ้ามีมากกว่า 2 ตัวแปร  จะได้  

 
โดย   เป็ นค่ า เ ฉพาะของ   
ร่ วมกัน  (respectively)  เป็ นค่ าที่ มี
ความ  เกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กัน และ 

  
ถ้าความสัมพันธ์ เป็น 0 จะได้   
คุณสมบัติ (Properties) การมีค่าร่วมกันของเอนโทรปีการมี
ค่าร่วมกันของเอนโทรปี คือมีค่าร่วมกันมากกว่าหรือเท่ากัน
ค่าทั้งหมดจากเอนโทรปีของชุดตัวแปร 

    

   
การมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับผลรวมของแต่ละเอนโทรปีเอน
โทรปีที่มีค่าตัวแปรร่วมกันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเอน
โทรปีจ านวนรวมของแต่ละเอนโทรปี ของตัวแปรในชุด 

   

   
การวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรของเอนโทรปีการวัด
ความสัมพันธ์ของเอนโทรปรี่วมกนั 

   

และตัวแปรหลายตัวแปร
 

ตัวอย่าง The causality graph (X1, X2, X3, X4, X5, X6)  

 

ภาพ 2-2 การวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรของเอนโทรป ี
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 2.4 ภาษาPHP 
คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการจัดท า 

เว็บไซต์ที่มีโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษาซี จาวา และเพิร์ล 
ซึ่งภาษา PHP นั้นเป็นภาษาที่ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และแสดงผลออกมา ในรูปแบบของเว็บไซต์
ด้วยภาษา HTMLในปัจจุบันภาษา PHP มีการน าไปพัฒนา
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดท าเว็บไซต์โดยเฉพาะ
ซึ่งมีข้อแตกต่างจากภาษา HTML คือสามารถเช่ือมต่อกับ
ฐานข้อมูลและน ามาแสดงผลบนเว็บไซต์ได้ 

 
2.5 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 

        คุณลักษณะ MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือ
ส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรม
อื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web 
Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่อง
บริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา PHP ภาษา 
aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษา
วิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น 

 
2.5 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

   นิยามความหมายของฐานข้อมูลว่า “เป็นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้ใด ๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ตาม
ต้องการ” ซึ่งการควบคุมตลอดจนขั้นตอนในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ จะไม่ถูกเก็บอย่างซ้ าซ้อนโดยไม่มีความจ าเป็น 
สิ่ งส าคัญคือระบบย่อยต่าง ๆ ต้องใ ช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อดึงสารสนเทศตามที่ต้องการและ
หลีกเลี่ยงการสร้างแฟ้มข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ าซ้อนกัน ผู้ใช้
สามารถเห็นข้อมูลในมุมต่าง ๆ กันตามจุดประสงค์ของการ
ประยุกต์ใช้งาน 
  

2.6 ทฤษฎีการเข้ารหัสแบบ Base64 
   Base64 เป็นการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลใน
ลักษณะรูปแบบ Binary คือ 010010010101 นี้อยู่ใน
ลักษณะของค่าที่แทนด้วย ASCII โดยค่าที่เป็นไปได้ใน
ข้อความที่ถูกเข้ารหัสแล้วคือ a-z,A-Z,0-9,+ และ / จาก
ข้อดีมีแค่ตัวอักขระซึ่งไม่ใช่ตัวอักขระพิเศษ ท าให้มันสะดวก
ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   ปฏิวัติ  พรมผิว, พันธกานต์  ฤกษ์รัตนประทีป 
และอรสา เตติวัฒน์ (2557) ระบบการจัดการคลังโลหิตของ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านเว็บ
โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Responsive พัฒนาระบบด้วยภาษา  
PHP  ร่วมกับ HTML5, CSS3  และ JavaScript  ในส่วน
ของฐานข้อมูลได้น า MySQL มาใช้จัดการในส่วนของข้อมูล  

นายพงศกร ตรุษทิม และ ศศิน เทียนดี (2557) 
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศส าหรับการจัดเตรียมห้อง
ผ่าตัดการรับส่งข้อมูลสารสนเทศก่อนการภาวะแทรกซ้อนให้
น้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลยในการผา่ตัดแต่ละครัง้ดังนั้นผู้พัฒนา
จึงเห็นความส าคัญของการส่งต้อขอมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็วถูกต้อง 

ณัฐวุฒิ เสือไว, วิสิษฏ์ แพทย์กูล และ อรสา เต 
ติวัฒน์ (2557) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดคุ้งวารีผ่านเว็บแบบ Responsive 
การศึกษานี้ เริ่มจากศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดคุ้งวารี รวมทั้งท าการสัมภาษณ์
พระในวัดคุ้งวารีที่ท าหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการเช่าการยืม
และการบริจาค หลังจากนั้นน าข้อมูลมาท าการวิเคราะหแ์ละ
ออกแบบระบบโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ออกแบบ 

นายชัยนิตย์ อินทร์งาม (2553) การพัฒนาการสร้าง 
เสริมพลังเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษา
ผลของการสร้างเสริมพลังในการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเจตคติต่อ
โรคเบาหวาน พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน   
   ชาญานิน อุดพ้วย  ศลัชณา ค าอาษา (2552) การ
พัฒนาระบบวินิจฉัยโรคทางไกลโดยใช้ระบบผู้เช่ียวชาญช่วย
ในการตั้งค าถาม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบวินิจฉัยโรค
ทางไกลโดยใช้ระบบ ผู้เชี่ยวชาญช่วยในการตั้งค าถาม ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ป่วยท่ีไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล ลามา
รถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัยโรค ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ท  
 
  2.9 อ้างอิงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้ให้ข้อมูล 
   น า ง ส า ว ว ริ น ธ ร  สุ ขิ โ ต วั ฒ น์  พ ย า บ า ล
ประส านงานศู นย์ รั บบริ จ าคและปลู กถ่ า ยอวั ย ว ะ 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
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 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3.1 ก าหนดขอบเขตและความต้องการของโปรแกรม 

  3.1.1 ต้องการเพิ่มคุณภาพในการจัดเก็บข้อมูลลงใน
ระบบ ให้สามารถท่ีจะท าการจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
  3.1.2 ต้องการกรอกใบแสดงความประสงค์ได้
สะดวกและรวดเร็ว โดยกรอกผ่านทางเว็บแอพพลิเคชัน 
  3.1.3 ต้องการให้มีการสืบค้นข้อมูลการการบริจาค
ได้สะดวกมากขึ้น และหลากหลายรูปแบบ ต้องการเพิ่มลบ
แก้ไขข้อมูลในระบบได้ 
  3.1.4 ระบบสามารถวินิจฉัยโรคที่ไม่สามารถบริจาค
อวัยวะเบื้องต้นให้กับผู้บริจาคได้ 
  3.1.5 ระบบจัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะมีการ
ออกรายงานได้ 
 
 3.2 วิเคราะหป์ัญหา 
  ปัญหานี้เป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการรับ
บริจาคอวัยวะและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นออนไลน์โดย จอย
เอนโทรปี เทคนิค กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระปกเกล้า การ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นประวัติ อวัยวะที่บริจาค ข้อมูลโรค 
บันทึกข้อมูลด้วยมือท าซึ่ งท าให้ เกิดข้อผิดพลาด และ
ก่อให้เกิดเอกสารอาจสูญหายได้ และไม่สามารถวินิจฉัยโรค
ให้กับผู้บริจาคว่าสามารถบริจาคได้หรือไม่ สามารถช่วย
ตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการรับบริจาคได้อีกทางหนึ่งจาก
ปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบจัดการ
ข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
ออนไลน์โดย จอยเอนโทรปี เทคนิค กรณีศึกษาโรงพยาบาล
พระปกเกล้า  เพื่อลดปัญหาความสิ้นเปลืองสามารถ
ตรวจสอบเอกสารไดแ้ละสามารถวินิจฉัยโรคโรคเบื้องต้นเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดภาพรวมของ
ระบบการท างานบริหารจัดการข้อมูลเมื่อก าหนดเป็น
ภาพรวมทั้งหมดของระบบสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
  3.2.1 การใช้งานทั่วไป เป็นส่วนที่ให้บริการผู้เข้าชม
เว็บไซต์ คือ ผู้ใช้งานเข้าถึงโดยสามารถสมัคสมาชิกเพื่อจะ
แสดงความประสงที่จะบริจาคได้ 
  3.2.2 การใช้งานในส่วนผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ 
เป็นส่วนที่ให้ผู้ดูแลระบบ สามารถท าการจัดการข้อมูลผู้
บริจาคและสามารถตรวจสอบข้อมูลของอวัยวะทั้งหมด และ
เรียกดูรายงานได้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน 
  3.2.3 การใช้งานในส่วนผู้บริหารสามารถดูรายงาย
ข้อมูลยอดผู้บริจาคและอวัยวะ 

  
 3.3 วิธีด าเนินงานโครงการ 
 ในการจัดท าระบบจัดการข้อมูลการรับบรจิาค 
อวัยวะและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นออนไลน์โดย จอยเอน
โทรปี เทคนิค กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระปกเกล้า  เป็น
โครงงานประเภทซอฟแวร์บนคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะโดยผู้จัดท าได้
ด าเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 

3.3.1 ออกแบบโครงสร้างและกระบวนการท างาน 
ของระบบ โดยเริ่มจากขั้นตอนในการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลระบบ ท าการวิเคราะห์ออกแบบระบบ วิเคราะห์
ออกแบบฐานข้อมูล เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จึงท าการสร้าง
ระบบ ดังภาพท่ี 3-1 
 

 
 
   ภาพที่ 3-1  แสดงผังการด าเนินการ 
 
 3.3.2 ออกแบบโครงสร้างและกระบวนการท างานของ
การวิ เคราะห์ โรค โดยการรับค่าอาการเบื้องต้นจาก
แบบสอบถามอาการมาเปรียบเทียบโดยใช้ทฤษฎีเอนโทรปี
ร่วม (Joint entropy) โดยดึงข้อมูลอาการและโรคจาก
ฐานข้อมูลมาเปรียบเทียบและมาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี DSS 
(Decision Support System) ดังภาพท่ี 3-2 
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 ภาพที่ 3-2  แสดงผังการวเิคราะหโ์รค 
 
 3.3.3 ขั้นตอนการท างานของระบบจัดการข้อมูลการรับ
บริจาคอวัยวะและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นออนไลน์โดย จอย
เอนโทรปี เทคนิค กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระปกเกล้า     
1) เข้าสู่ระบบ 2) ประสงค์บริจาคอวัยวะข้อมูลถูกต้องจะถูก
เก็บลงฐานข้อมูลถ้าไม่ผ่านให้กลับไปแก้ไข 3) วินิฉัยโรค
เบื้องต้นจะดึงอาการจากฐานข้อมูลอาการโรคมาให้ผู้บริจาค
เลือกจากนั้นจะใช้ทฤษฎี Join entropy มาเปรียบเทียบ
อาการโรค 5) ผลการวินิฉัยที่ได้จากการเปรียบเทียบจะ
จัดเก็บลงฐานข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้เก็บ
เจ้าหน้าที่ให้ติดต่อกลับผู้บริจาคมาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจ
อย่างระเอียดต่อไป ดังภาพท่ี 3-3 
 

 
 

 ภาพที่ 3-3  ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 
  3.3.4 Context  Diagram  
   ของระบบจัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะ
และการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นออนไลน์โดย จอยเอนโทรปี 

เทคนิค  กรณีศึ กษาโรงพยาบาลพระปกเกล้ า ซึ่ ง ใน
กระบวนการของระบบจะใช้แทนการท างานทุกขั้นตอนของ
ระบบ โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ คือเจ้าหน้าที่ 
ผู้บริหาร และผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งจะมีข้อมูลรับเข้าและส่งออก
ระหว่างบุคคลท าให้ทราบไดวาบุคคลเกี่ยวข้องกับระบบนี้
อย่างไรบ้าง ดังภาพท่ี 3-4 
 

 
            

        ภาพที่ 3-4  Context Diagram  
 

3.3.5 Data Flow Diagram: DFD  
   แสดงกระแสของข้อมูลระดับ 0 กระบวนการ 1 

ถึง 7อธิบายแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 กระบวนการ 1 
การสมัครสมาชิก เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานทั่วไปเข้ามาใช้บริการ
จะต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 

อธิบายแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 กระบวนการ  
2 เข้าสู่ระบบ เป็นส่วนที่ใช้ ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้า 
เจ้าหน้าที่เข้าระบบโดยใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้บริหารเข้า
ระบบโดยใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้บริหารเข้าระบบในส่วน
ของผู้บริหาร ผู้ใช้งานเข้าระบบโดยใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน 
ผู้ใช้งานเข้าระบบในส่วนของผู้ใช้งาน 

อธิบายแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 กระบวนการ  
3 เป็นส่วนท่ีผู้ใช้งานทั่วไปท่ีสมัครเป็นสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบ
เพื่อกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะ 

อธิบายแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 กระบวนการ 
4 และ 5 โดยกระบวนการที่ 4 ส่วนของเจ้าหน้าที่เข้ามา
จั ดการข้ อมู ลผู้ บ ริ จ าคอวั ย วะ  เพิ่ ม  แก้ ไ ข   ค้ นห า 
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กระบวนการที่ 5 เจ้าหน้าที่จะเพิ่ม ลบ แก้ไข อาการของโรค
ที่จะให้ระบบวิเคราะห์ 

อธิบายแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 กระบวนการ 
 6 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปที่ประสงค์บริจาคอวัยวะต้องเข้ามาท า
แบบประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์โรคที่ไม่สามารถ
บริจาคอวัยวะได้ 

อธิบายแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 กระบวนการ  
7 โดย กระบวนการ 7 เป็นการออกรายงานในส่วนของ
เจ้าหน้าท่ีจะสามารถออกรายงานข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะออก
รายงานติดตามอาการของผู้บริจาคอวัยวะส่วนของผู้บริหาร
จะดู ร า ย ง าน ยอดผู้ บ ริ จ า ค อวั ย ว ะ  ดั ง ภ า พที่  3 -5  
  

 
 
ภาพที่ 3-5  แผนผัง กระแสข้อมูลระดับ 0 กระบวนการ 1 
ถึง 7 
 

 
 3.3.6 กระบวนการที่ 3 แสดงความประสงค์บริจาค 
 

 
      
ภาพที่ 3-6  แผนผังกระแสข้อมูลระดับกระบวนการ 3 
 

 3.3.7 กระบวนการที่ 5 จัดการข้อมูลอาการโรค 

 

       
 
ภาพที่ 3-7  แผนผังกระแสข้อมูลระดับกระบวนการ 5 
 

3.3.8 กระบวนการที่ 6 ขั้นตอนการวิเคราะห์โรค 

 

 
     
 ภาพที่ 3-8  แผนผังกระแสข้อมลูระดับกระบวนการ 6 
 

3.3.9 ER Diagram  
 

 
 

ภาพที่ 3-9  ER Diagram 
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4. ผลการพัฒนาระบบ 
 4.1 หน้าแรกเป็นหน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกเพื่อ
เข้าใช้งานระบบ 
 

 
 
ภาพที่ 4-1  หน้าแรก – เข้าสู้ระบบ 

 
 4.2 หน้าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นสมาชิกเข้าสู่ระบบ 
 
 

 
 
                 ภาพที่ 4-2  สมัครสมาชิก 
 

 
4.3 เข้าสูร้ะบบเพื่อกรอกข้อมูลบรจิาคเพื่อเก็บเข้า

ฐานข้อมูล 

 

 
 
ภาพที่ 4-3  เข้าสู้ระบบเพื่อกรอกข้อมูลบริจาค 

 
4.4 แสดงข้อมลูส่วนตัวและแกไ้ขข้อมูลของผู้ใช้งาน

ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ 
 

 
 
ภาพที่ 4-4  แสดงข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมลู 
 
4.5 ค้นหาข้อมลูผู้บริจาคอวัยวะเป็นส่วนของผู้ดูแล

ระบบเพื่อตรวจสอบแกไ้ขหรืออกรายงาน 
 

 
 
ภาพที่ 4-5  ค้นหาข้อมูลผู้บริจาค 

 
 4.6 หน้าแบบฟอร์มวินิฉยัโรคเบื้องต้น 
 

 
ภาพที่ 4-6  แบบฟอร์มวินิฉัยโรคเบื้องต้น 
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4.7 หน้าช่องทางการติดต่อและแผนท่ีในการเดินทาง 
 

 
 

ภาพที่ 4-7  หน้าช่องทางการติดต่อ 
 
5.สรุปผล 

5.1 สรุปผล 
ระบบจัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะ สามารถ 

จัดการข้อมูลผู้ที่ประสงค์บริจาคอวัยวะ สามารถออก
รายงานข้อมูลข้องผู้บริจาค สามารถค้นหาข้อมูล เพิ่ม  แก้ไข
ข้อมูลผู้บริจาคสามารถวินิจฉัยโรคที่ไม่สามารถบริจาค
อวัยวะโดยใช้ทฤษฎีเอนโทรปีในการวิเคราะห์โรคทฤษฎีเอน
โทรปีจะน ามาใช้ในการเปรียบเทียบอาการที่ระบบมีให้ผู้
บริจาคจะต้องเลือกว่ามีอาการที่ว่าหรือไม่  ถ้าผลการ
เปรียบเทียบอาการออกมาว่ามีอาการร้อยละ 80% จะเข้า
อยู่ในข่ายที่คาดว่าจะเป็นโรคจะต้องมารับการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
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[1] Chuck Hudson และ Tome Leadbetter. 2556. 
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[2] ศุภชัย สมพานิช. 2556. Basic HTML5 with CSS3 & 
jQuery, ไอดีซี พรเีมียร์, กรุงเทพ. 
[3] สมศักดิ์ โชคชัยชุติกลุ. 2553. คู่มือการออกแบบ
ระบบงานฐานข้อมูล, โปรวิช่ัน จ ากัด, กรุงเทพ.  
[4] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คะชา ชาญศิลป,์ คู่มือเรียน. 
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http://thaicss.com/แนวทา งการ เ รี ย นรู้ -css3 -และ -
html5/ (สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ.2558) 
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ระบบการลงทะเบยีนไมม้ลูค่าสูงทางเศรษฐกิจผ่านแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น 
An android application for high-value wood registration system 
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แอพพลิเคช่ันเพื่อการลงทะเบียนต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงเช่น ไม้
สัก ไม้พยุง ไม้ชิงชัน ที่ผู้ลงทะเบียนได้ปลูกไม้ทั้งในรูปแบบ
ต้นเดี่ยวและหรือการปลูกเป็นแปลงเพื่อการใช้งานด้าน
อุตสาหกรรม ระบบดังกล่าวจะสนับสนุนผู้ลงทะเบียนใน
กรณีการขอใช้ไม้เพื่อการแปรรูปไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
ไม้ปลูกที่ลงทะเบียนในระบบนี้จะถูกต้องตามกฎหมาย
สามารถอ้างอิงความถูกต้องถึงแหล่งที่มาของไม้ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปลูกหรือผู้ประกอบการ 

 
Abstract 

This article presents the development of an 
android application for registering high-value 
hardwood trees as Teakwood, Siamese Rosewood 
and Leguminosae. The register is a hardwood 
owner who contributes to reforestation as single 
planting or gardening to support Industrial uses. 
Above system easily supports a register that takes 
advantage of wood processing system. Trees that 
are registered in the system are legitimate. Such 
system provides a significant portion of the wood 
source that is useful for a hardwood owner or 
businessman. 
 
1. บทน า 
      เนื่องจากการรับรองการปลูกป่าที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งออกสินค้าไม้ไปจ าหน่ายในสหภาพยุโรปใต้ European 
Timber Regulation (EUTR) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 3 

มีนาคม 2556  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ สินค้า
ไม้ที่จะส่งออกไปจ าหน่ายในสหภาพยุโรป หรือ ใช้งาน
ภายในประเทศ จ าเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของไม้ว่ามาจาก
แหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้การเข้าสู่
ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีการเปิดโอกาสให้
นักลงทุน ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันสามารถเข้า 
มาลงทุนปลูกป่าเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกได้ และต่อไปนี้
การผลิตสินค้าไม้ในรูปแบบต่างๆจะต้องมีการระบุสัดส่วน
ของแหล่งไม้ที่ใช้ว่ามาจากการปลูกในประเทศหรือน าเข้า
จากประเทศนอกอาเซียนและการส่งสินค้ าไม้ ไปยั ง
ต่างประเทศจะต้องถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Timber 
Legality Assurance System :TLAS) ส าหรับการส่งสินค้า
ไม้ไปจ าหน่ายยังสหภาพยุโรปภายใต้ EUTR ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการอ้างสิทธิสินค้าไม้ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบไม้ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ AEC 
 
1.2 วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 
1.1 จัดให้มีระบบลงทะเบียนแหล่งที่ปลูก ชนิด จ านวน      
และขนาดของต้นไม้ 
1.2 จัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการและผู้ปลูก
รายย่อย 
1.3 จัดให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
1.4 สามารถยืนยันแหล่งท่ีมาของไม้ 
 
1.3 ขอบเขตโครงงาน 

1) สามารถสมัครสมาชิกผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจได้ 
2) สามารถลงทะเบียนต้นไม้ในรูปแบบต่างๆได้(ปลูกต้น

เดี่ยวและปลูกเป็นแปลง) 

516



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 
 

3) ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของต้นไม้แต่ละต้น    
ได้ เช่น สถานท่ีปลูก พิกัดต้นไม้ ภาพต้นไม้ วันที่ลงทะเบียน
ต้นไม้  

4) ระบบสามารถแสดงข้อมูลของสมาชิกได้ถูกต้องเช่น 
ช่ือและภาพของผู้ปลูก และต้นไม้ทุกต้นที่สมาชิกแต่ละ
รายได้ลงทะเบียนไว ้

5) แอพพลิเคช่ันสามารถท างานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทั่วไป เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยด์ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ใช้ลงทะเบียนต้นไม้ทาง
ผู้พัฒนาจ าเป็นต้องทราบถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับ [1]แอนดรอยด์ว่ามีหลักการท างานและการ
ออกแบบอย่างไรบ้าง [2]จากศึกษาท าให้ทราบว่า
แอพพลิเคช่ันที่จะท าการพัฒนาขึ้นมานั้นต้องใช้ภาษาจาวา
ในการพัฒนา [3]และทางผู้พัฒนาต้องศึกษาระบบการระบุ
พิกัดต้นไม้ลงบนแผนที่จาก(Google map api) เพื่อจะได้
ทราบพิกัดแหล่งที่มาที่แน่ชัดของต้นไม้[4] ศึกษาเรื่องการ
จัดเก็บข้อมูลโดยผู้พัฒนาได้เลือกใช้ SQL server 2008 ใน
การพัฒนาระบบนี้ถูกออกแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
[5]ส าหรับการออกแบบระบบให้ถูกต้องตามหลักการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาความหมายของ
ไดอะแกรม ต่าง ๆ ส่วนไดอะแกรมที่ท าการศึกษาได้แก่ ยูส
เคสไดอะแกรม (Use Case diagram) [6] คลาสไดอะแกรม 
(Class Diagram) [7] และศึกษาการสร้างฟังก์ช่ันบนเว็บ
เซอร์วิสเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานการเพิ่มข้อมูล
การเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ [8]ผู้พัฒนาต้องศึกษาระเบียบ
การท างานของกรมป่าไม้เพื่อที่จะน าข้อมูลการลงทะเบียน
ต้นไม้สามารถน าไปใช้งานได้จริง (กรณีศึกษาจากกรมป่าไม้) 
[9] นอกจากนี้แล้วทางผู้พัฒนาได้ท าการศึกษางานวิจัย ที่มี
ความใกล้เคียงกับระบบงานด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน่ 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  ระบบลงทะเบียนต้นไม้ผ่านแอนดรอยด์แอพพลิเคช่ัน ได้
มีการออกแบบระบบด้วยยูสเคสไดอะแกรมเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของระบบ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาระบบ ปรับปรุง 
หรือแก้ไขเป็นไปได้ง่ายยิ่งข้ึน  

ยูสเคสไดอะแกรมนี้ เป็นการแสดงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ของสมาชิก เช่น สมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆได้เช่น 
การเข้าสู่ระบบ หน้าข้อมูลข่าวต้นไม้และสามารถลงทะเบียน
ต้นไม้ รวมถึงแก้ไขข้อมูลต่างๆของตนเองได้ ส่วนบุคคล
ทั่วไปที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกจะเข้าดูข้อมูลได้เพียงบางส่วน
เท่านั้นเช่น สมัครสมาชิก เข้าดูหน้าข้อมูลข่าวต้นไม้ หน้า
แผนที่ และหน้าข้อมูลชนิดไม้  โดยมีการออกแบบ
ไดอะแกรมดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 ยูสเคสไดอะแกรมระบบลงทะเบียนต้นไม้ 

 
เมื่อพิจารณาจากการออกแบบยูสเคสไดอะแกรมข้างต้น

เมื่อน ามาเขียนเป็นคลาสไดอะแกรม มีรายละเอียดดังนี้  
ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกเก็บในตาราง Users สมาชิก 1 คน
สามารถลงทะเบียนต้นไม้ได้หลายต้น ข้อมูลต้นไม้แต่ละต้น
จะถูกเก็บในตาราง TreeDetail และต้นไม้ 1 ต้นก็สามารถมี
รูปภาพได้หลายภาพ ซึ่งข้อมูลภาพต้นไม้จะถูกเก็บในตาราง 
TreePicture และตาราง TreeOwner เป็นตารางเช่ือมโยง
ข้อมูลของตารางต่างๆเข้าด้วยกัน  โดยมีการออกแบบคลาส
ไดอะแกรมดังรูปภาพที ่2 
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ภาพท่ี 2 คลาสไดอะแกรมระบบลงทะเบียนต้นไม้ 

 
เมื่อพิจารณาจากการออกแบบยูสเคสไดอะแกรมและ

คลาสไดอะแกรมข้างต้นสามารถน ามาออกแบบเป็นแผนผัง
ระบบลงทะเบียนไม้(site map)ควบคุมการท างานของ
แอพพลิเคช่ัน ดังรูปภาพท่ี 3    

(1) หน้าหลัก จะเช่ือมโยงหน้าเพจ (page) และลิงค์
(link) ตา่งๆ 

(2) หน้าข้อมูลข่าวต้นไม้ แสดงข้อมูลและภาพต้นไม้ที่ 
ลงทะเบียนไว้ในระบบ 

(3) หน้าแผนที่ต้นไม้ แสดงแผนทีแ่ละพิกัดของต้นไม ้ 
(4) หน้าข้อมูลชนิดไม้ แสดงข้อมูลและรายละเอียดของ

ต้นไม้มูลค่าสูงและไม้หวงห้ามแต่ละชนิด 
(5) หน้าคู่มือการใช้งาน แสดงวิธีใช้งานและขั้นตอนการ
ลงทะเบียนต้นไม ้ 
(6) หน้าลงทะเบียนต้นไม้ ส าหรับการลงทะเบียนต้นไม้ 

แยกเป็น ปลูกเป็นต้นและปลูกเป็นแปลง 
(7) หน้าสร้างพื้นที่แปลง ส าหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนไม้

แบบปลูกเป็นแปลง  
 

 
ภาพท่ี 3 แผนผัง ระบบการลงทะเบียนต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชั่น 
 
     รูปภาพที่ 4 เป็นการออกแบบภาพรวมหน้าจอการ
ท างานของระบบจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้(ส าหรับผู้ปลูกราย
ย่อยและผู้ประกอบการ) เพื่อก าหนดการสั่งงานและแสดงผล
การท างานในส่วนต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) หน้าจอล็อกอิน  
(2) หน้าจอแสดงข้อมูลต้นไม้ ที่ไดล้งทะเบียนในระบบ  
(3) หน้าจอแผนท่ี แสดงพิกัดที่อยูข่องต้นไม ้ 
(4) หน้าจอข้อมูลชนิดไม้ แสดงข้อมูลไม้มลูค่าสูงและไม้
หวงห้าม 
(5) หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 
(6) หน้าจอลงทะเบยีนต้นไม้ ปลูกรายต้น 
(7) หน้าจอลงทะเบยีนต้นไม้ ปลูกรายแปลง 
(8) หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 
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ภาพท่ี 4 ภาพรวมระบบการลงทะเบียนต้นไม้ผ่านแอพพลิเคชั่น 

 
4. ผลการพัฒนาระบบ 
 ระบบลงทะเบียนต้นไม้ผ่านแอนดรอยด์แอพพลิเคช่ัน 
สามารถเลือกการลงทะเบียนได้ 2 แบบคือ ปลูกแบบเป็นต้น
เดี่ยวและการปลูกเป็นแปลง โดยผู้ใช้จะต้องสมัครสมาชิก
ก่อนจงึจะสามารถลงทะเบียนต้นไม้ได้ การลงทะเบียนต้นไม้
สมาชิกจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้ที่จะ
ลงทะเบียน เช่น ช่ือต้นไม้ ความสูง เส้นรอบวง ปีที่ปลูก รูป
ถ่ายต้นไม้ พิกัดที่ปลูก ส่วนสมาชิกที่ปลูกเป็นแปลงจะต้อง
ระบุพิกัดของแปลงที่ปลูกเพิ่มด้วย สมาชิกที่ได้ลงทะเบียน
แล้วจะมีหน้าข้อมูลส่วนตัว ซึ่งสามารถเพิ่มรูปภาพของ
สมาชิก สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลต้นไม้ที่
ได้ลงทะเบียนไว้ และระบบจะแสดงข้อมูลต้นไม้ทั้งหมดที่ผู้
ใช้ได้ลงทะเบียนไว้แล้วด้วย  ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้
สมัครสมาชิกจะสามารถเข้าดูได้เพียง หน้าข้อมูลข่าวต้นไม้ 
ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วและหน้าแผนที่แสดงพิกัดของต้นไม้ที่
ได้ลงทะเบียนไว้ และสามารถเข้าดู หน้าแสดงข้อมูลไม้มูลค่า

สูงและไม้หวงห้ามได้เท่านั้น  โดยการท างานของระบบ
สามารถศึกษาได้ดังนี ้

  
 เมื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคช่ันจะแสดงหน้าจอเข้าสู่
ระบบ โดยสมาชิกต้องกรอกช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้
ถูกต้อง ดังรูปภาพท่ี 5 
 

 
ภาพท่ี 5 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว แอพพลิเคช่ันจะแสดงหน้า

ข้อมูลข่าวต้นไม้ โดยแสดง ภาพต้นไม้ ช่ือต้นไม้ ภาพ
และช่ือของผู้ปลูก จังหวัดที่ปลูก และวันที่ลงทะเบียน 
ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนต้นไม้ของสมาชิกทุก
ราย โดยการลงทะเบียนต้นไม้ครั้งล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด
ของรายการลงทะเบียนต้นไม้และสามารถเลื่อนดูการ
ลงทะเบียนต้นไม้ก่อนหน้าได้ ส่วนด้านล่างของจอภาพ
จะแสดงปุ่มเมนูเพื่อกดไปยังหน้าจออ่ืนๆ ดังรูปภาพท่ี 6 
 (1) ปุ่มแสดงข้อมูลข่าวต้นไม ้ 

(2) ปุ่มแสดงแผนที ่
(3) ปุ่มลงทะเบยีนต้นไม ้
(4) ปุ่มข้อมูลชนิดไม้  
(5) ปุ่มแสดงข้อมูลส่วนตัว 
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ภาพท่ี 6 หน้าจอแสดง ข้อมูลข่าวต้นไม้ 

 
 หน้าจอแสดงแผนที่ จะแสดงพิกัดและต าแหน่งของ
ต้นไม้ทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งแบบปลูกต้นเดี่ยว
และแบบปลูกเป็นแปลง ดังรูปภาพท่ี 7 
 

 
ภาพท่ี 7 หน้าจอแผนที่  

 
หน้าจอข้อมูลชนิดไม้ เป็นการแสดงข้อมูลไม้มูลค่าสูง

และไม้หวงห้ามชนิดใดบ้างที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ เช่น สัก 
พะยงู ชิงชัน กฤษณา และอื่นๆ ดังรูปภาพท่ี 8 

 

            
ภาพท่ี 8 หน้าจอข้อมูลชนิดไม้ 

 
หน้าจอข้อมูลส่วนตัว เป็นการแสดงข้อมูลส่วนตัว

ของสมาชิกแต่ละราย โดยแสดงภาพต้นไม้ทั้งหมดที่
สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้และยังแสดงแผนที่ ที่สมาชิกได้
ระบุต าแหน่งต้นไม้  หรือ ระบุต าแหน่งแปลงที่ ได้
ลงทะเบียนไว ้ดังรูปภาพท่ี 9 

 

            
ภาพท่ี 9 หน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

 
ภาพที่10 แสดงหน้าจอการลงทะเบียนต้นไม้แบบ

ปลูกรายต้น สมาชิกจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลของต้นไม้ เช่น ช่ือต้นไม้ ความสูง เส้นรอบวง ปีที่
ปลูกและ ภาพถ่ายต้นไม้ ซึ่งสามารถเลือกภาพจากการ
ถ่ายภาพจากกล้องของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเลือกภาพ
จากคลังภาพของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การระบุพิกัดที่ปลูก
ระบบจะระบุต าแหน่งจากเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
ซึ่งเป็นเก็บค่าพิกัดให้โดยอัตโนมัติหรือสมาชิกจะเลือก
ระบุต าแหน่งที่ปลูกเองโดยการแตะที่หมุดบนแผนที่เพื่อ
ท าการเลื่อนหมุดไปยังต าแหน่งที่ต้องการ  
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ภาพท่ี 10 หน้าจอการลงทะเบียนแบบรายต้น 

 
หน้าจอการลงทะเบียนต้นไม้แบบปลูกเป็นแปลง 

สมาชิกจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของ
ต้นไม้ เช่น ช่ือต้นไม้ ความสูง เส้นรอบวง ปีที่ปลูก 
จ านวนต้นไม้ที่ปลูก รูปถ่ายต้นไม้ ซึ่งสามารถเลือกภาพ
จากการถ่ายภาพจากกล้องของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ
เลือกภาพจากคลังภาพของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยพิกัด
แปลงที่ปลูกสมาชิกจะต้องระบุค่าลัดติจูดและลองติจูด 
โดยการแตะที่หน้าจอแสดงแผนที่เพื่อเป็นการปักหมุด
รอบแปลงทีป่ลูก ดังรูปภาพท่ี 11 

 

                 
ภาพท่ี 11 หน้าจอการลงทะเบียนแบบเป็นแปลง 

 
เมื่อได้ลงทะเบียนต้นไม้เรียบร้อยแล้วข้อมูลต้นไม้ที่

ลงทะเบียนล่าสุดจะแสดงอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอแสดง 
ข้อมูลข่าวต้นไม้ ดังตัวอย่างในภาพที ่6 

                  
5. สรุปผลการด าเนินงาน  
 การทดสอบระบบการลงทะเบียนต้นไม้ผ่านแอนดรอยด์
แอพพลิเคช่ัน ซึ่งมีคุณสมบัติในการแสดงพิกัดที่อุปกรณ์
เคลื่อนที่อยู่ผ่านเซ็นเซอร์ภายในอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
ผู้พัฒนาน าความสามารถนี้มาใช้ในการระบุพิกัดที่อยู่ของ
ต้นไม้ที่ลงทะเบียน โดยวัดประสิทธิภาพของระบบการ
ลงทะเบียนต้นไม้ โดยใ ช้ โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์
(Android)ท าการติดตั้ งแอพพลิเคช่ันและเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทดสอบใช้งานฟังก์ ช่ันต่างๆ 
สามารถสรุปผลได้ตามตารางการทดสอบดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่1 แสดงผลสรุปการทดสอบระบบ  

 
  

จากผลการทดสอบการท างานของระบบการลงทะเบียน
ต้นไม้ทุกๆส่วนแล้วไดผ้ลลัพท์ออกมาตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ โดย
ผลการทดสอบสามารถสรุปได้เป็น 2 ส่วนดังนี ้

(1) ส่วนของการแสดงผล 
ระบบสามารถแสดงข้อมลูต่างๆไดถู้กต้อง ทั้งส่วน

การแสดงข้อมลูต้นไม้ที่ได้ลงทะเบยีนแล้ว การแสดง

ข้อมูลของสมาชิก การแสดงแผนที ่และการแสดงข้อมูล
ชนิดไม้   
(2) ส่วนของการลงทะเบยีนต้นไม้  

สามารถลงทะเบยีน  ได้ทั้งแบบปลูกต้นเดี่ยวและ
การลงทะเบยีนแบบปลูกเป็นแปลงและระบบสามารถ
ระบุพิกัดของต้นไม้และพิกัดแปลงที่ปลูกได้ถูกต้อง 
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กิตติกรรมประกาศ  
บทความนี้อยู่ภายใต้การควบคุมและให้ค าปรึษาของ ผศ.

ดร.อัณณนุพันธุ์ รอดทุกข์ และ บทความนี้เป็นกรณีศึกษา
จากกรมป่าไม้ 
 
สรุป 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ที่มมีูลคา่ทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริม
การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้ภายในประเทศและสามารถ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ ไปยังต่างประเทศ ท าให้ทราบถึง
แหล่งที่มาของไม้ได้อย่างถูกต้อง และง่ายต่อการขอใช้
ประโยชน์ต้นไม้ที่ได้ปลูกขึ้นเอง อีกทั้งอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ ใ ช้ งาน เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ เคลื่อนที่  เ ช่น
โทรศัพท์มือถือและแท็บ เล็ต  ได้ เ ข้ ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้น ดังนั้นผู้พัฒนาจึงเล็งเห็น
ประโยชน์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่จะท าให้การลงทะเบียน
ต้นไม้มีความสะดวกและรวดเร็ วมากยิ่ งขึ้ นจากการ
ลงทะเบียนต้นไม้ผ่านแอนดรอยด์แอพพลิเคช่ัน 

 
เอกสารอ้างอิง 
 [1]http://news.thaieurope.net/content/view/
3986/224/  

[2] http://www.euflegt.efi.int/timber-legality-
assurance-system  
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เว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันส ำหรับส ำรวจและเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอพีโฟน 
Check IP Phone Device  

 
ประภัสสร จูปรางค์ และกิตติธัช พวงทอง  

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
5506021630030@fitm.kmutnb.ac.th, 5506021610055@fitm.kmutnb.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
เน่ืองจากทางบริษัทจะท าการเปลี่ยนแปลงระบบของ

โทรศัพท์ไอพีโฟน จึงได้มีการส ารวจและเก็บข้อมูลไอพีโฟน 
ของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งในการส ารวจน้ันมีการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยที่ผู้จัดท าไปเก็บข้อมูลของไอพีโฟนโดยการ
เดินส ารวจไปตามตึก และัั้นต่าง ๆ โดยเครื่องมือที่ใั้ คือ 
เครื่องสแกนบาร์โค้ด และคอมพิวเตอร์พกพา ท าให้ล าบาก
ต่อการเก็บข้อมูลไอพีโฟน โดยเครื่องมือที่ใั้ คือ เครื่อง
สแกนบาร์โค้ด และคอมพิวเตอร์พกพาไม่สะดวกต่อการเข้า
ไปส ารวจไอพีโฟน 

เว็บไซต์ และแอพพลิเคัั่นนีจัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือที่จะศึกษาท าความเข้าใจและศึกษาวิธีการท าเว็บไซต์
และแอพพลิเคัั่นส าหรับส ารวจและเก็บข้อมูลอุปกรณ์      
ไอพีโฟนต้ังแต่ข้ันตอนแรกคือการเก็บความต้องการของ
ผู้ใั้งานเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาความต้องการและปัญหาของ
ผู้ใั้งาน เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เหล่าน้ันมา
ท าการออกแบบเว็บไซต์ แอพพลิเคัั่น และฐานข้อมูล 

เว็บไซต์และแอพพลิเคัั่นส าหรับส ารวจและเก็บข้อมูล
อุปกรณ์ ไอพีโฟนน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบของเว็บไซต์และ
แอพพลิเคัั่นที่ใั้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Tablet ข้ึนเพ่ือ
ใั้ทดแทนการใั้คอมพิวเตอร์พกพา กับ เครื่องแสกน
บาร์โค้ด ในการส ารวจอุปกรณ์ไอพีโฟนตามตึก และัั้นต่างๆ 
เพ่ีอที่พนักงานเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก และค้นหา
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน  

 
ค ำส ำคัญ:  แอพพลิเคชั่น  ส ารวจ  เว็บไซต์  

 

Abstract 
 Since the company will make changes to the 
phone system IP Phone, you have to explore and 
document the IP phone of the company and its 
affiliates. The survey is to collect information by 
the organizer to store information of IP phone by 
walking along the top of the building and was 
used by a barcode scanner and portable 
computers. Making it difficult to collect 
information of the IP phone. The instrument is a 
barcode scanner and portable computers are not 
easy to traverse the IP phone. 
 The purpose of website and application are 
for guiding to understand of the code and learn 
more how to create website and application. Our 
project is creating to exploratory and storage data 
of IP phones. First of all, exploration the needs of 
people, which use to analyze and identify 
requirements of user. In order to bring the data to 
design the applications and databases. 
 So this project is built to develop a website 
and application that running on a smartphone or 
tablet instead of using portable scanning 
barcodes and carrying computers around for 
exploring IP phones in buildings and easily for 
Respondents Floor staff to check the information. 
 
Keywords:  Application, Traverse, Website 
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1. บทน ำ 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์พกพามี
ความส าคัญกับทุกบริษัทในด้านการท างานในงานด้านต่าง ๆ 
เช่น งานเอกสาร ตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

เน่ืองจากทางบริษัทจะท าการเปลี่ยนแปลงระบบของ
โทรศัพท์ไอพีโฟน จึงได้มีการส ารวจและเก็บข้อมูลของ      
ไอพีโฟนของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งในการส ารวจน้ันมี
ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ แ ก่  Building, F lo o r , 
Department, Username, Telephone Number, 

Model, Mac ID, Serial Number, Property ID โ ด ย ที่
ผู้จัดท าไปเก็บข้อมูลของไอพีโฟนโดยการเดินส ารวจไปตาม
ตึก และชั้นต่าง ๆ โดยเครื่องมือที่ ใช้  คือ เครื่องสแกน
บาร์โค้ด และคอมพิวเตอร์พกพา ท าให้ล าบากต่อการเก็บ
ข้อมูลไอพีโฟน เพราะในแผนกต่าง ๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ 
เครื่องสแกนบาร์โค้ดและคอมพิวเตอร์พกพาไม่สะดวกต่อ
การเข้าไปส ารวจไอพีโฟน 

จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดความคิดที่พัฒนาเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นที่ใช้บน Smart phone หรือ Tablet ข้ึนเพ่ือ
ทดแทนการใช้คอมพิวเตอร์พกพากับเครื่องสแกนบาร์โค้ดใน
การส ารวจอุปกรณ์ไอพีโฟนตามตึก และชั้นต่าง ๆ ส าหรับ
พนักงานเพ่ือเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากการส ารวจ 
โดยตัวแอพพลิเคชั่นผู้จัดท าใช้ภาษา HTML, CSS และ 
JAVACRIPT ส่วนเว็บไซต์น้ันจะใช้ภาษา HTML, PHP, CSS 

และ MYSQL เป็นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลของไอพีโฟนที่
ได้ท าการส ารวจมา 
 

2. ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 ระบบฐานข้อมูล (Database System) [1] คือ ระบบที่
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมี
ระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบ
ฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล 
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูล
เหล่ า น้ี  ได้ อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ  โดยมี ซ อฟ ต์แวร์ที่
เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการใช้ระบบฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล หรือเรียกว่า DBMS (data base management 

system) [2] มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก
และมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการ
สร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการต้ังค าถาม

เพ่ือให้ ได้ข้อมูลมา โดยผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องรับรู้ เกี่ยวกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล  

  SQL ย่อมาจาก structured query language [3] คือ
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพ่ือจัดการกับฐานข้อมูล
โดยเฉพาะ เป็นภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์และเป็น open system หมายถึงเราสามารถใช้
ค าสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ ค าสั่งงานเดียวกัน
เมื่อสั่งงานผ่าน  ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์
เหมือนกัน ท าให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้
โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหน่ึง นอกจากน้ีแล้ว 
SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรม SQL เป็น
โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการท างานสูง สามารถท างานที่
ซับซ้อนได้โดยใช้ค าสั่งเพียงไม่กี่ค าสั่ง โปรแกรม SQL จึง
เหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นส าหรับส ารวจ
และเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอพีโฟน มีข้ันตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

1.  ส ารวจความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้ในการ
ใช้งาน และพฤติกรรมของผู้ใช้ เพ่ือจะท าให้เราทราบข้อมูล 
และแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่น โดยสามารถส ารวจความต้องการได้จาก การ
ลงมือไปส ารวจอุปกรณ์ไอพีโฟนในพ้ืนที่จริง เพ่ือจะได้ทราบ
ถึงปัญหา และความต้องการในการส ารวจอย่างแท้จริง 

2.  น าข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ความ
ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ในการเขียนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น 
โดยวิเคราะห์ความต้องการ 

3.  ออกแบบ Session ในการเข้าถึงหน้า Interface 

ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ส าหรับส ารวจอุปกรณ์ไอพีโฟน 

 

 
 

ภาพที่ 1: Session ในการ Log-in 
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 ในการออกแบบ Session ในการ Log-in จะแยกเป็น 2 
ส่วนหลักๆ ดังน้ี ส่วนแรกเป็นส่วนที่เป็นของ AdminVoice 
และส่วนที่สองเป็นส่วนที่เป็นของ User โดยถ้ามีการ Log-in 
ของ Session AdminVoice จะไปหน้า showtable.php 
และถ้ามีการ Log-in ของ Session User จะไปหน้า 
showtable_user.php 
 

 
 

ภาพที่ 2: Session ในเว็บไซต์ทั้งหมด 
 

 ส่วน Session ทั้งหมดในเว็บไซต์น้ันจะมีการให้สิทธ์ิการ
เข้าใช้งานในแต่ละการท างาน ซึ่ง AdminVoice จะมีสิทธ์ิใน
การเข้าใช้งาน แสดงข้อมูล เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบ
ข้อมูล รวมทั้ง Import และ Download File Excel ได้ด้วย
ส่วน AdminVoice จะมีสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน แสดงข้อมูล 
และ Download File Excel ได้ 

4.  ออกแบบหน้า Interface เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
ส าหรับส ารวจและเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ไอพีโฟน 

5.  ท าการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นให้สอดคล้อง
กับอินเตอร์เฟสของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นในข้ันต้น 

6.  ทดสอบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึน โดย
ข้ันตอนแรกทดสอบการใช้ งานโดยผู้ พัฒนา ถ้ามีส่วน
บกพร่องของเว็บไซต์ ก็จะมีการปรับปรุงและทดสอบใหม่ 
ข้ันที่สองให้พ่ีที่ปรึกษา และผู้ใช้ทดลองการใช้งานเว็บไซต์
และแอพพลิเคชั่น และสอบถามพ่ีที่ปรึกษา และผู้ใช้พอใจ
กับเว็บไซต์หรือไม่ และอยากให้ปรับปรุงหรือเพ่ิมส่วนใด
หรือไม ่

7.  ติดต้ังระบบ เมื่อทดสอบกับผู้ใช้งานจนเป็นที่พอใจ
แล้วก็จะติดต้ังเว็บไซต์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ส่วน
แอพพลิเคชั่นก็จะติดต้ังบน แท็ปเล็ตของบริษัท 

8.  จัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
ส าหรับส ารวจและเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอพีโฟน 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลการทดลองจะแบง่เป็น 2 ส่วนดังน้ี 

1.  ในส่วนของเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนน้ีจะสามารถแบ่งเป็น
หน้าจอย่อย ๆ ได้ดังต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 3: หน้าจอ Authentication Website 
 

 หน้าจอ Authentication Website เป็นหน้าจอในการ 
Log-in เข้าสู่เว็บไซต์ โดยมีการ Login ผ่าน Username, 
Password 
 

 
 

ภาพที่ 4: หน้าจอแสดงข้อมูลไอพีโฟนส่วนของ Admin 
 

 
 

ภาพที่ 5: หน้าจอแสดงข้อมูลไอพีโฟนส่วนของ User 
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หน้าจอแสดงข้อมูลไอพีโฟนน้ันจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน

แรกเป็นของ AdminVoice ซึ่งจะสามารถแก้ไข และลบ
ข้อมูลที่แสดงผลในหน้าจอ Show ข้อมูลไอพีโฟน ส่วนที่สอง
น้ันเป็นของ User จะท าได้แค่เพียงดูข้อมูลไอพีโฟนได้เพียง
อย่างเดียวเท่าน้ัน  
 

 
 

ภาพที่ 6:  หน้าจอ Import file excel 
 

หน้าจอ Import File Excel เป็นการ Import ข้อมูลที่มี
อยู่ในไฟล์ Excel ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปเก็บใน
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอพีโฟน 

 

 
 

ภาพที่ 7:  หน้าจอไม่อนุญาตเข้าใช้งาน 
 

หน้าจอไม่อนุญาตเข้าใช้งานเป็นหน้าจอที่ไม่อนุญาตให้
ผู้ใช้งาน User เข้าไปใช้งานในส่วนของ AdminVoice  และ 
ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งาน AdminVoice  เข้าไปใช้งานในส่วน
ของ User 
 

 
 

ภาพที่ 8: หน้าจอกรอกข้อมูล 
 

 
 

ภาพที่ 9:  หน้าจอแก้ไขข้อมูล 
 
 หน้าจอกรอกข้อมูล และหน้าจอแก้ไขข้อมูลจะเป็นการ
เพ่ิมข้อมูล และแก้ไขข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล
อุปกรณ์ไอพีโฟนไว้ ซึ่งข้อมูลที่เก็บน้ันมี Building, Floor, 
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Department, Username, Telephone Number, 

Model, Mac ID, Serial Number, Property ID 

2.  ในส่วนของแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งในส่วน
น้ีจะสามารถแบ่งเป็นหน้าจอย่อย ๆ ได้ดังต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 10: ฟอร์มกรอกข้อมลู 
 

หน้าจอกรอกข้อมูลของแอพพลิเคชั่นน้ันจะคล้ายกับ
หน้าจอกรอกข้อมูลที่ เป็นเว็บไซต์ แต่จะมีจุดเด่น คือ 
สามารถสแกนบาร์ โค้ดของ Mac ID, Serial Number และ
Property ID โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง ซึ่งข้อมูลที่เก็บน้ัน
เหมือนที่เก็บในเว็บไซต์ทุกประการ 

 

 
 

ภาพที่ 11: Local Database 
 

หน้าจอ Local Database ของแอพพลิเคชั่นน้ันเป็นการ
เก็บข้อมูลชั่วคราว ก่อนที่จะ Upload ข้อมูลข้ีน Server 

เน่ืองจากแอพพลิเคชั่นน้ีมีความต้องการให้มีการท างานทั้ง
แบบ Offline และ Online 
 

5. สรุป 
 ในการศึกษาออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นส าหรับ
ส ารวจ และเก็บข้อมูลของอุปกรณ์  ไอพีโฟนน้ันได้มีการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ 
มากย่ิงข้ึน รวมทั้งได้พัฒนาทักษะในด้านการตัดสินใจที่ต้อง
ใช้เหตุและผลว่าต้องท าเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นแบบใด 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด 
รวมทั้งลดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ไอ
พีโฟนให้ได้รวดเร็วที่สุด ในการออกแบบและวางแผนก่อน
การท างานน้ันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 
และท างานได้อย่างรวดเร็ว โดยวิธีการท างานน้ันจะเป็นไป
ตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 
[1] Database.  Available URL; 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/
2055-database-คืออะไร23.html 

[2] DBMS.  Available URL; 
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/
2161-dbms-คืออะไร.html 

[3] SQL.  Available URL; 
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/
2088-sql-คืออะไร.html 
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การออกแบบและพัฒนาระบบ Checklist , Bill of Quantities และ Pricelist  
สําหรับอุปกรณ์ Network 

Design and Develop Checklist, Bill of Quantities and Pricelist System  
For Network Equipment 

 
นายสุทธิพงษ ์เหลืองเรืองบาน 

ภาควิชา เทคโนโลยสีายสนเทศ คณะเทคโนโลยแีละการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5506021613020@fitm.kmutnb.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การออกแบบและพัฒนาระบบ  น้ีจัดทําขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาทําความเข้าใจและพัฒนาวิธีการ

ออกแบบที่ เกี่ย วกับระบบเค รือข่ายในขั้นตอนของการ

ประเมินราคา ต้ังแต่การเก็บความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อ

นํามาวิเคราะห์หาความต้องการและปัญหาของผู้ใช้งานที่

เกิดขึ้น เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เหล่านั้นมาทํา

การเลือกลักษณะของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ

และการออกใบเสนอราคาเพื่อนําเสนอลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทํา

การตัดสินใจต่อไปและดําเนินการไปยังกระบวนการถัดไป

และเพื่ อให้กระบวนการเหล่าน้ีสามารถทํางานได้อย่าง

รวดเร็วแล้วมีประสิทธิภาพจึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง

โป รแกรมให้มีกระบวนการทํ างานที่ ง่ายและรวด เร็ว 
ข้าพเจ้าจึงจัดทําขึ้นมาเพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการทํา

รายการอุปกรณ์และราคาเพื่อที่จะสามารถทํางานได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้งานและกลุ่มบุคคลที่ทํางานร่วมกับข้าพเจ้า 
 

คําสําคัญ: การประเมินราคา, ระบบเครือข่าย, โปรแกรม 
 
 

Abstract 
Design and Develop have been prepared for the 
purpose to study, understand, and learn how to 
design a system Network in Assess step. Since 
How to keep Requirement for the work to be 
analyzed needs and problems of users. The place 
in order to bring the information through analysis 
that the Assess Price, and make a Bill of 
quotation to present owner for decide and 
process to next step. To make it work faster and 
efficient, it need to improve the application for 
Process. 
So I made up for Study and develop application 
Checklist and Bill of quotation to be able to work 
quickly and efficiently to meet the needs of users 
and Group of people that work with me. Including 
the chief counsel and staff. 
 
Key Words: Assess step, System Network, 
Application 
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1. บทนํา 

ในการแข่งขันท าง ธุรกิจจํา เป็น ต้องมีการนําเสนอ

Solution ให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าตัดสินใจโดย

ที่มี Vender เจ้าอ่ืน ๆ เป็นคู่แข่ง ทางบริษัทจึงจําเป็นต้องมี

กระบวนการออกแบบและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งได้ 
ดังน้ันผู้จัดทําจึงจัดทําโครงการน้ีขึ้นเพื่อสร้างระบบ 

Checklist , Bill of Quantities แ ละ Pricelist สําหรับ

ประกอบการออกแบบและการวางระบบ Network ต่าง ๆ 

รวม ไปถึง ระบบ  CCTV System และ Sound System 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนากาทํางาน

ของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการทํางานให้ง่ายยิ่งข้ึน [1] 
เพื่อทําให้การทํางานของทางบริษัทมีแบบแผนการทํางานที่

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

2. ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
2.1 การคํานวณราคาอุปกรณ์ 

คือ การคํานวณราคาของอุปกรณ์ที่จะขายให้กับ 
ลูกค้าโดยคํานึงถึงราคาต้นทุน ราคาตลาด และกําไรสุทธิ 
จากการขาย เพื่อให้ได้ราคาขายที่เหมาะสม 

2.2 การคัดเลือกอุปกรณ์ 
  คือ การเลือกอุปกรณ์ต่างๆที่ ต้องใช้ในการติดต้ัง

ระบบเครือข่ายให้เหมาะสม โดยมีปัจจัยต่างๆในการเลือก

เช่น ความต้องการและงบประมาณของลูกค้า ลักษณะของ

พื้นที่ๆติดต้ัง และลักษณะการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ได้

ระบบเครือข่ายที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มาก

ที่สุด 
 

3. วิธกีารดําเนินงาน 
3.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับระบบและ

อุปกรณ์ต่างๆที่ทางบริษัทใช้เป็นประจํา 
3.2  ค้นหาราคาของอุปกรณ์จากทาง Dealer ที่ทาง

บริษัทซื้ออุปกรณ์ไปใช้ติดตั้งในโครงการตามช่องทางต่างๆ 
3.3  ออกแบบโครงสร้างของข้อมูลในส่วนต่างๆ 

3.4  ออกแบบตาราง Template ของ Checklist , Bill 
of Quantities แ ล ะ  Pricelist สํ าห รั บ เก็ บ ข้ อมู ล บ น 

Microsoft Excel 
3.5  ทําการผูกสูตรและสร้างฟังก์ช่ันในตารางต่างๆเข้า

ด้วยกันบน Microsoft Excel 
3.6  ทดลองใช้งาน และทําการปรับปรุง 

 
4. ผลการดําเนินงาน 
 4.1  การศึกษาและการออกแบบระบบ Price List, 
Check List และ BOQ 

 4 .1.1  ก ารออก แบ บ ระบ บ  Price List ก าร

ออกแบบระบบจําเป็นต้องมีข้อมูลที่เป็นระเบียบ และค้นหา

ได้ง่าย เพื่อให้ได้ราคาของอุปกรณ์ที่ต้องการและใช้งานได้

อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 
           1)  รวบรวมราคาของอุปกรณ์ โดยแหล่งข้อมูลที่

แม่นยําและน่าเช่ือถือที่สุดน้ันก็คือจากทางบริษัทที่ทําการ

ขายอุปกรณ์น้ัน ๆ โดยตรง [2]  โดยสามารถหาได้จากการ

ติดต่อกับทางบริษัทโดยตรงหรือดาวโหลดจากทางเว็บไซต์ก็

ตาม 
          2)  จัดโครงสร้างของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ

ตาราง Excel โดยหัวข้อตารางจะมีดังน้ี 
            - รายละเอียดของอุปกรณ์ช้ินนั้น ๆ 
            - แบรนด์ของอุปกรณ์ 
            - รุ่น/โมเดล ของอุปกรณ์ 
            - ราคาที่ขายให้กับลูกค้า (NDP) 
            - ราคาขายสูงสุดที่เจ้าของแบรนด์ให้ขาย (SRP) 
          3)  ออกแบบตารางลงบน Excel โดยแบ่งอุปกรณ์

เป็นระเบียบโดยแบ่งจากระบบให้เป็นหมวดหมู่ ดังนี ้
    - อุปกรณ์ UTP, Fiber, Rack และ UPS 

   - ระบบ CCTV 
   - อุปกรณ์ระบบ Network 
   - ระบบ Sound 
   - ระบบโทรศัทพ์ 
   - ระบบ MATV 
   - อ่ืน ๆ 
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โดยภายในหมวดหมู่ก็จะแบ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนต่าง 

ๆ ภายในระบบ น้ัน ๆ และจึงค่อยจัดเรียงตามย่ีห้อของ

อุปกรณ์เป็นลําดับสุดท้าย 
           4)  ทําการจัดรูปแบบของไฟล์ให้เรียบร้อย ทําการ 

Group เซลล์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อให้การทํางานของ

คําส่ังมีความสัมพันธ์กับข้อมูลบนเซลล์แม้ว่าข้อมูลบนเซลล์

จะถูกเลื่อนตําแหน่งไปก็ตาม 
 

 
 

ภาพท่ี 1.  แสดงรูปแบบและลักษณะ Price List 
 

           5)  ทํ าการเพิ่ มฟั งก์ชัน ซ่อนหรือแสดงข้ อมูล

อุปกรณ์หมวดต่าง ๆ โดยใช้การ Insert Check Box ลงไป

ยังตําแหน่งที่เหมาะสม ทําการใช้คําส่ัง =if เพื่อเช็คข้อมูลใน

แถวของอุปกรณ์นั้น ๆ ว่าเป็นจริงหรือเท็จ และทําการเขียน

โค๊ดคําสั่ง VBA 
 

 
 

ภาพท่ี 2.  แสดงรูปแบบโค๊ดคําสั่งซ่อนหรือแสดงข้อมูลในหน้าต่าง 

Price List 
 

           6)  ทําการเพิ่มฟังก์ชัน Add Product โดยใช้การ 

Insert Button ลงไปยังตําแหน่งที่ เหมาะสมและทําการ

เขียนโค๊ดคําสั่ง VBA 
 

 
 

ภาพท่ี 3.  แสดงรูปแบบโค๊ดคําสั่ง Add Product 
 

4 .1.2  การออก แบ บ ระบ บ  Check List ก าร

ออกแบบระบบจําเป็นต้องมีการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ 

และดูเข้าใจง่าย สามารถแยกข้อมูลตัวเลขเป็นส่วน ๆ อย่าง

ชัดเจน โดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 
           1)  จัดโครงสร้างของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ

ตาราง Excel โดยหัวข้อตารางจะมีดังน้ี 
    - รายละเอียดของอุปกรณ์ช้ินนั้น ๆ 

             - แบรนด์ของอุปกรณ์ 
              - รุ่น/โมเดล ของอุปกรณ์ 
             - สถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ 
            - จํานวนรวมของอุปกรณ์ 
            - หน่วยของอุปกรณ์ 
         - ค่าติดตั้งอุปกรณ์ (LAB) 
           2)  โดยภายในหมวดหมู่ก็จะแบ่งเป็นอุปกรณ์ส่วน

ต่าง ๆ ภายในระบบน้ัน ๆ และจึงค่อยจัดเรียงตามยี่ห้อของ

อุปกรณ์เป็นลําดับสุดท้าย 
           3)  ทําการจัดรูปแบบของไฟล์ให้เรียบร้อย ทําการ 

Group เซลล์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อให้การทํางานของ

คําส่ังมีความสัมพันธ์กับข้อมูลบนเซลล์แม้ว่าข้อมูลบนเซลล์

จะถูกเลื่อนตําแหน่งไปก็ตาม 
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ภาพท่ี 4.  แสดงรูปแบบและลักษณะ Check List 
 

           4)  ทํ าการเพิ่ มฟั งก์ชัน ซ่อนหรือแสดงข้ อมูล

อุปกรณ์หมวดต่าง ๆ โดยใช้การ Insert Check Box ลงไป

ยังตําแหน่งที่เหมาะสม ทําการใช้คําส่ัง =if เพื่อเช็คข้อมูลใน

แถวของอุปกรณ์นั้น ๆ ว่าเป็นจริงหรือเท็จ และทําการเขียน

โค๊ดคําสั่ง VBA 
 

 
 

ภาพท่ี 5.  แสดงรูปแบบโค๊ดคําสั่งซ่อนหรือแสดงข้อมูลในหน้าต่าง 

Check List 
 
           5)  ทําการเพิ่มฟังก์ชัน Add Location โดยใช้การ 

Insert Check Box ลงไปยังตําแหน่งที่เหมาะสมและทําการ

เขียนโค๊ดคําสั่ง VBA 
 

 
 

ภาพท่ี 6.  แสดงรูปแบบโค๊ดคําสั่ง Add Location 
 

4.1.3  การออกแบบระบบ Bill of Quantities 
การออกแบบระบบจําเป็นต้องมีการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ 

และดูเข้าใจง่าย สามารถแยกข้อมูลตัวเลขเป็นส่วน ๆ อย่าง

ชัดเจน โดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 
           1)  จัดโครงสร้างของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ

ตาราง Excel โดยหัวข้อตารางจะมีดังน้ี 
               - รายละเอียดของอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ 
               - แบรนด์ของอุปกรณ์ 
               - รุ่น/โมเดล ของอุปกรณ์ 
              - จํานวนรวมของอุปกรณ์ 
                - ราคาของอุปกรณ์ 1 ชิ้น 
             - ราคารวมของอุปกรณ์ 
             - ค่ากําไรสุทธิ 
           2)  โดยภายในหมวดหมู่ก็จะแบ่งเป็นอุปกรณ์ส่วน

ต่าง ๆ ภายในระบบน้ัน ๆ และจึงค่อยจัดเรียงตามยี่ห้อของ

อุปกรณ์เป็นลําดับสุดท้าย 
           3)  ทําการจัดรูปแบบของไฟล์ให้เรียบร้อย ทําการ 

Group เซลล์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อให้การทํางานของ

คําส่ังมีความสัมพันธ์กับข้อมูลแม้ว่าข้อมูลบนเซลล์จะถูก

เลื่อนตําแหน่งไปก็ตาม 
 

 
 

ภาพท่ี 7.  แสดงรูปแบบและลักษณะ BOQ 
 

           4)  ทํ าการเพิ่ มฟั งก์ชั นซ่อนหรือแสด งข้ อมู ล

อุปกรณ์หมวดต่าง ๆ โดยใช้การ Insert Check Box ลงไป

ยังตําแหน่งที่เหมาะสม ทําการใช้คําสั่ง =if เพื่อเช็คข้อมูลใน

แถวของอุปกรณ์นั้น ๆ ว่าเป็นจริงหรือเท็จ และทําการเขียน

โค๊ดคําสั่ง VBA 
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ภาพท่ี 8.  แสดงรูปแบบโค๊ดคําสั่งซ่อนหรือแสดงข้อมูลในหน้าต่าง 

BOQ 
 

5)  ทําการเพิ่มฟังก์ชันซ่อนข้อมูลอุปกรณ์ที่ไม่ใช้

ในระบบแบบอัตโนมัติ โดยทําการเขียนโค๊ดคําส่ัง VBA 
 

 
 
ภาพท่ี 9.  แสดงรูปแบบโค๊ดฟังก์ชันซ่อนข้อมูลอุปกรณ์ท่ีไม่ใช้ในระบบ

แบบอัตโนมัติ 
 

     4.2  การออกแบบหน้าต่างของระบบจะมีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 
            4.2.1  การออกแบบระบบ Price List สําหรับ

บันทึกข้อมูลราคาอุปกรณ์ที่ขายให้กับ ลูกค้า ทั้งหมดได้

ผลลัพธ์ดังในรูปภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพท่ี 10.  แสดงรูปหน้าจอของระบบ Price List 
 

ในจุดที่ 1 คือปุ่มสําหรับแสดงหรือซ่อนข้อมูลของ

อุปกรณ์หมวดต่าง ๆ โดยเมื่อคล๊ิกคร้ังแรกจะเป็นการแสดง

ข้อมูลและเม่ือกดอีกครั้งจะเป็นการซ่อนข้อมูลกลับไป โดย

เมื่อแสดงข้อมูลนั้นจะมีการแยกประเภทของอุปกรณ์ใน

หมวดน้ันอีกทีหนึ่ง 
           ในจุดที่ 2 คือปุ่มสําหรับแสดงหรือซ่อนข้อมูลของ

อุปกรณ์ย่อยในหมวดนั้น ๆ โดยเม่ือคลิ๊กครั้งแรกจะเป็นการ

แสดงข้อมูลและเมื่อกดอีกครั้งจะเป็นการซ่อนข้อมูลกลับไป 
           ในจุดที่ 3 คือปุ่มเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ลงในชนิดข้อมูล

นั้น ๆ โดยจะมีปุ่มนี้อยู่ในทุกหัวข้อย่อยในรายการ เม่ือทํา

การคลิ๊กนั้นจะทําการเพิ่มช่องข้อมูลต่อท้ายลงในรายการ

ย่อยที่คลิ๊กบนทั้ง 3 ระบบ  
           ในจุดที่ 4 คือช่องสําหรับใส่ข้อมูลราคาของอุปกรณ์

ที่ขายให้กับลูกค้า (NDP) ซึ่งข้อมูลในช่องนี้จะนําไปใช้ในการ

คํานวณและแสดงอยู่บนระบบ BOQ 
           ในจุดที่ 5 คือช่องสําหรับใส่ข้อมูลราคาขายสูงสุดที่

เจ้าของแบรนด์ให้ขาย (SRP) ซ่ึงข้อมูลในช่องน้ีจะนําไปใช้ใน

การคํานวณและแสดงอยู่บนระบบ BOQ 
 
           4.2.2  การออกแบบระบบ Check List ทั้งหมดได้

ผลลัพธ์ดังในรูปภาพที่ 11 
 

 
 

ภาพท่ี 11.  แสดงรูปหน้าจอของระบบ Check List 
 

ในจุดที่ 1 คือช่องสําหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 

ของโปรเจคที่ทํา 
ในจุดที่  2 คือปุ่มเพิ่มคอลัมน์สําหรับทําตาราง

รายการอุปกรณฆที่ไปติดยังจุดต่าง ๆ ในสถานที่ติดต้ัง 
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ในจุดที่ 3 คือปุ่มสําหรับแสดงหรือซ่อนข้อมูลของ

จํานวนของจุดติดตั้งอุปกรณ์ที่นับมาจาก Riser Diagram 
ของแบบ Drawing ของโปรเจคที่ทํา 

ในจุดที่  4 คือช่องสําหรับ ใส่จํานวนจุดติด ต้ัง

อุปกรณ์ต่าง ๆ และผลรวม 
ในจุดที่ 5 คือปุ่มสําหรับแสดงหรือซ่อนข้อมูลของ

อุปกรณ์หมวดต่าง ๆ โดยเมื่อคล๊ิกคร้ังแรกจะเป็นการแสดง

ข้อมูลและเม่ือกดอีกครั้งจะเป็นการซ่อนข้อมูลกลับไป โดย

เมื่อแสดงข้อมูลน้ันจะมีการแยกประเภทของอุปกรณ์ใน

หมวดน้ันอีกทีหนึ่ง 
ในจุดที่ 6 คือปุ่มสําหรับแสดงหรือซ่อนข้อมูลของ

อุปกรณ์ย่อยในหมวดน้ัน ๆ โดยเมื่อคลิ๊กครั้งแรกจะเป็นการ

แสดงข้อมูลและเมื่อกดอีกคร้ังจะเป็นการซ่อนข้อมูลกลับไป 
ในจุดที่ 7 คือช่องสําหรับใส่จํานวนอุปกรณ์ในจุด

ต่าง ๆ และ แสดงผลรวมของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโปรเจค ซึ่ง

ข้อมูลในช่องน้ีจะนําไปใช้ในการคํานวณและแสดงอยู่บน

ระบบ BOQ 
ในจุดที่ 8 คือช่องสําหรับใส่ค่าติดตั้งอุปกรณ์ โดย

คิดเป็นชิ้นละ ซึ่งข้อมูลในช่องน้ีจะนําไปใช้ในการคํานวณ

และแสดงอยู่บนระบบ BOQ 
 

           4.2.3  การออกแบบระบบ Bill of Quantities 
สําหรับบันทึกข้อมูลราคาอุปกรณ์ที่ขายให้กับลูกค้า ทั้งหมด

ได้ผลลัพธ์ดังในรูปภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพท่ี 12.  แสดงรูปหน้าจอของระบบ BOQ 
 

           ในจุดที่ 1 คือช่องสําหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 

ของโปรเจคที่ทํา 
           ในจุดที่ 2 คือช่องที่แสดงราคาของอุปกรณ์ทั้งหมด

ในระบบน้ัน ๆ หากระบบใดไม่มีการใส่จํานวนจากระบบ 

Check List ระบบนั้นจะไม่มีการแสดงค่าออกมา 
           ในจุดที่  3 คือส่วนสําหรับ ต้ังค่ากํ าไรสุท ธิของ

อุปกรณ์ย่ีห้อต่าง ๆ เมื่อทําการต้ังค่าแล้วจะทําการคํานวณ

ราคาของอุปกรณ์ใหม่ทันท ี
           ในจุดที่ 4 คือส่วนแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การติดตั้ง ซึ้งข้อมูลอุปกรณ์ใดมีการใส่จํานวน จะทําการ

แสดงข้อมูลของอุปกรณ์น้ัน และทําการคํานวณราคาทั้งหมด

ออกมา 
           ในจุดที่  5  คือส่วนที่ แสดงค่าอุปกรณ์ทั้ งหมด

โดยรวมจากทุกระบบที่มีการติดต้ัง รวมทั้งคํานวณค่า VAT 
ค่าส่วนลด และค่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการคํานวณหักค่าต่าง 

ๆ แล้ว 
 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 
 ในการศึกษาและการออกแบบในแต่ละระบบในการ

ทํางานนั้น ได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ

ต่าง ๆ ทางด้านความคิดรวมถึงการตัดสินใจว่าจะใช้อุปกรณ์

ใดในงานน้ัน ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้

อย่างถูกต้องรวมถึงงบประมาณที่ผู้ ใช้งาน จะช่วยเพิ่ม

ป ระสิท ธิภาพ ของการทํ างานให้สามารถทํ างานได้ มี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยวิธีการทํางานจะเป็นแบบแผน

และระบบเริ่มจากการนําความต้องการของผู้ใช้งานมาทํา

การวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลที่ใช้ในการทํางานเพื่อให้ได้ซ่ึง

โครงสร้างของระบบที่กําลังจะออกแบบ เม่ือได้ข้อมูลที่ใช้ใน

การออกแบบขั้นตอนต่อไปจะเป็นการออกแบบ และ

วิเคราะห์ตําแหน่งในการวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร

หรือสถานที่นั้น ๆ ด้วยการคํานวณและการได้รับคําแนะนํา

จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถซ่ึงการทํางานขั้นตอนน้ี

จะทําออกมาในรูปแบบของภาพแสดงการวางตําแหน่งของ

อุปกรณ์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทําใบเสนอราคาให้กับ
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ผู้ใช้งาน ซ่ึงการทํางานที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้มีการจัดทํา

และออกแบบขั้นตอนในการทํางานรวมถึงการแก้ไขขั้นตอน

ในการทํางานให้มีประสิท ธิภาพและได้งานที่ออกมาเป็น

รูปธรรมได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องรวมไปถึงสร้าง

ความพึงพอใจในการทํางานกับผู้อ่ืนและผู้ที่ใช้งานในระบบ

นั้น ๆ ที่ได้มีการออกแบบให้ 
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 บมจ : [ม.ป.พ.]  2556. 
[2] อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น.  Interlink Pricelist เล่ม 

 2/2558. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ
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บทคัดย่อ 

ระบบสืบค้นวารสารวิชาการ จัดท าขึ้นเพื่อจัดการ
ข้อมูลวารสารวิชาการต่าง ๆ ในเรื่องของการจัดเก็บและ
สืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นการจัดเก็บวารสารใน
รูปแบบที่เนื้อหาของวารสารทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ถูก
ดัดแปลงให้เป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และน าไปใส่ไว้
ในเว็ปไซต์ให้ผู้อ่านทั่วไปที่ เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ
ดาวน์โหลด หรืออ่านเนื้อหาของวารสารเหล่านั้นผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ของตนเองได้ 

การจัดท าระบบสืบค้นวารสารวิชาการ ได้จัดท า
ขึ้นโดยใช้ภาษา Ruby ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ 
PostgreSQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมีการก าหนดสทิธิ
ให้เฉพาะผู้ที่เป็น Admin เท่านั้น ที่สามารถ เพิ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูลได้ และก าหนดสิทธิให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามา
สืบค้นและอ่านวารสารได้  

ระบบสืบค้นวารสารวิชาการจัดท าขึ้นเพื่อศึกษา
และพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน โดยใช้ภาษา Ruby เป็นภาษา
หลักในการพัฒนา ท าให้ระบบการจัดเก็บบทความวิชาการ
ด าเนินการอย่างมีระบบมากขึ้น มีการจัดการที่ทันสมัย  
สะดวก  รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการได้มากข้ึน 

ค ำส ำคัญ: ระบบสืบค้นวารสารวิชาการ ,บทความ 
วิชาการ 
 

Abstract 

Journal Search System prepared to 
manage information academic journal and the 
other about saving and searching information of 
academic journal. In recent, It was save journal  
in format substance of all and some parts of 
journal, It was adapted  be electronics mail ,and 
bring it into website for general  reader that they 
use internet, and they can download substance 
those journal by their computer. 

This prepare technical  journal system  
academic journal was prepared by use Ruby 
language for development  program and used 
PostgreSQL for prepare information base, There is 
setting clam for only  general persons can search 
and read these journal. 
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So preparing this project  for studied and 
developed application web by used ภาษาRuby is 
main language for  developing, As a result  
management system saved academic article as 
well as systematically increase. Managed modern 
convenience and needs more. 
 
Keywords: Journal Search System, Journal 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันมีบทความวิชาการมากมายถูกเขียนขึ้นมา 

ซึ่งในแต่ละบทความก็มีเนื้อหาและหมวดหมู่ที่แตกต่างกันไป 
ซึ่งเอกสารเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้หลายที่ กระจัดกระจาย ท าให้
ยากต่อการค้นหา เนื่องมาจากความหลากหลายของ
บทความวิชาการเหล่านี้  

ระบบสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการ เป็นระบบงาน
ที่มีไว้ใช้เพื่อการจัดการข้อมูลวารสารวิชาการต่าง ๆ ในเรื่อง
ของการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการ ดังนั้น
เพื่อให้ระบบการจัดเก็บบทความวิชาการด าเนินการอย่างมี
ระบบมากขึ้น มีการจัดการที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว 
ผู้จัดท าจึงเห็นว่าควรจะให้มีการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล
วารสารวิชาการขึ้นมา เพื่อรองรับและสนับสนุนการท างาน
อย่างมีระบบมากขึ้น โดยระบบที่จะพัฒนาขึ้นนี้สามารถ
บันทึก แก้ไข และลบข้อมูล และเพิ่มค าส าคัญ(Keywords) 
ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้โดยผู้ดูแลระบบ ท าให้ผู้ใช้บริการ
สามารถคน้หาข้อมูลด้วยค าส าคัญต่าง ๆ ได้ 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1 Ruby on Rails 

Ruby on Rails เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็น
โป รแกรมแปลภ าษ า ( interpreter) เห มื อน กั บ  Perl 
Python Lisp และเป็นภาษา script object oriented ที่มี 
Syntax ที่ สั้ น  กระชับ ไม่ซั บซ้อน Ruby มักมี รูปแบบ 
Syntax คล้ายกับภาษา Perl และ Python โดยรวมข้อดี
ของ Perl และ Python ไว้ และเป็นโอเพนซอร์ส web 

application framework ที่ พั ฒ นาด้ วยภ าษา Ruby มี
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง Model-View-Controller architecture 
สนับสนุนให้แอพพลิเคช่ันในโลกถูกพัฒนาด้วยโค้ดที่น้อยลง
กว่าเฟรมเวิร์คอื่น และมี configuration น้อยที่สุด เพื่อ
ความง่ายต่อการประยุกต์ใช้ มีหลักการของ "Don't Repeat 
Yourself" (DRY) คือ สิ่งไหนท่ีท าแล้ว ก็จะไม่ท าซ้ า [1] 

2.2 Web application framework 

Framework เป็นโครงสร้างของโปรแกรม โดยปกติ
โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ ใช้เวลาส่วนมากของการพัฒนา 
web application ไปกับการเขียนโปรแกรมโดยทั่ วไป 
มากกว่าฟังก์ชันพิเศษที่เฉพาะเจาะจงกับงาน ดังนั้นการน า
ช้ินส่วนของ code เดิมกลับมาใช้ (Reuse) จึงได้รับความ
นิยมในการสร้าง web application ตัว Component ที่น า
กลับมาใช้ใหม่นี้ จะเรียกว่า "framework"ซึ่ง Framework 
ที่ดีต้องง่ายในการเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในส่วนของ 
application [2] 
 2.3 Elasticsearch 

 Elasticsearch คือ distributed data store ตัวหนึ่งที่
มีความสามารถหลัก ๆ คือ search พัฒนามาจากพื้นฐาน
ของ Apache Lucene โดย ElasticSearch จะเก็บข้อมูล
แบบ NoSQL คือ ไม่มี Relation โดยทั่วไปจะเก็บข้อมูลอยู่
ในรูปแบบ JSON โดยการจะใช้งาน ElasticSearch นั้น จะ
ท างานโดยใช้การติดต่อแบบ RESTful API ให้ เรามอง 
ElasticSearch เป็น Database ตัวหนึ่งที่เป็น NoSQL ที่มี
ความสามารถมากมายโดยมีการ Search เป็นหลัก และด้วย
ความสามารถของ NoSQL นั้น ท าให้เราสามารถ Scale 
ระบบเราได้ง่าย และยังมีจุดเด่นอยู่ที่ ประสิทธิภาพการ
ท างานสูง รองรับการขยายของระบบได้ง่าย ท าการค้นหา
แบบ NRT (Near Real Time) และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ๆ ไปจนถึง Big Data ได้ 
 ก ารท า งาน ขอ ง Elastic Search เริ่ ม จ าก  config 
Logstash ซึ่ งเป็นตั วจัดการข้อมูล ใน Log ทั้ งหมด ใน
รูปแบบต่าง ๆ และ parser ข้อมูลที่อยู่ใน log ด้วย regular 
expression ให้ ม าอ่ าน  Server Log หลั งจ ากนั้ น  เมื่ อ 
Server Log มี ก าร เปลี่ ยนแปลงข้อมู ล ใน  file.log ตั ว 
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Logstash จะจับ ข้อมูลน ามา Parser และจับข้อมูลนั้น ใส่
เข้าไปใน ElasticSearch เมื่อข้อมูล log ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บ
อยู่ใน Elastic แล้ว เราก็น า Kibana ซึ่งเป็น Visualization 
ที่ท าหน้าที่เป็น Dashboard คอยรวบรวมข้อมูล และสร้าง
กราฟ ซึ่งจะท าให้สามารถท าการ Analze ข้อมูลได้โดยง่าย 
มาจับข้อมูลที่อยู่ใน Elastic น าไปแสดงผล [3] 
 2.4 Git 

 Git คือ Version Control หรือตั วที่ เอาไว้ดู แลและ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ Source Code (a.k.a. เวอร์
ช่ัน) ไม่ว่าจะเป็น Text หรือ Binary File (JPG, PNG) โดย
สิ่ งที่ เอาไปฝากไว้บน Git จะเรียกว่า Repository และ
วิธีการท างานจะมี Git Server รันอยู่บน Server สามารถ
เข้าถึง Git ได้ผ่าน URL ที่สร้างขึ้นมาตอนสร้าง Repository 
บน Server 
 วิธีการท างานของ Git คือจะเก็บการเปลี่ยนแปลง (diff) 
ของแต่ละไฟล์ไว้อย่างเป็นรูปแบบ ท าให้สามารถย้อนการ
กระท าใด ๆ ได้เสมอ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์แล้วไฟล์
เสียหาย ก็สามารถย้อนกลับไปเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ เพราะมี
การเก็บการเปลี่ ยนแปลง หรือถ้ าลบไฟล์ทิ้ งไปแล้ ว 
Repository ก็จะจ าการเปลี่ยนแปลงไว้เช่นกัน ในที่นี้คือจ า
ว่าไฟล์ถูกลบ ข้อมูลหายไปกี่บรรทัด ช่ือไฟล์ว่าอะไรที่หายไป  
และด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงย้อนกลับไปเวอร์ช่ันก่อนหน้าได้ 
[4] 
 2.5 PostgreSQL 

 PostgreSQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ -
สั มพั น ธ์  (Object-Relational Database Management 
System หรือ ORDBMS) ซึ่ งมีต้นแบบระบบฐานข้อมูล 
POSTGRES 4.2 ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาลัย
เขตเบอร์กเลย์ (UC Berkeley) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 จัดเป็น 
Open Source Software ที่มีประวัติยาวนานมากที่สุดตัว
หนึ่ง  

ปัจจุบัน มีนักพัฒนาจ านวนมากร่วมกันพัฒนาเพิ่มเติม
ความสามารถให้กับ PostgreSQL ส่วนของฐานผู้ใช้เองก็
ขยายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Red Hat Linux ได้น า 
PostgreSQL บรรจุเป็นส่วนหน่ึงในแพ็กเกจของตน อีกทั้งได้

มีการตั้งบริษัทเพื่อให้บริการสนับสนุนการใช้งานและให้
ค าปรึกษาทางเทคนิค [5] 
3. วิธีด าเนินงาน 

3.1  การวิเคราะห์ระบบ 
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ เริ่ ม ตั้ งแ ต่ ก า รศึ ก ษ า

กระบวนการท างานของระบบ ออกแบบระบบฐานข้อมูล 
วิ เคราะห์ จากการเก็บบันทึกข้อมู ลของระบบสืบค้น
วารสารวิชาการเดิม และเขียนเว็บแอพพลิเคชัน  
 3.2  ขั้นตอนในการออกแบบระบบ 

  ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลวารสารให้อยู่ฐานข้อมูล
เดียวกันโดยจัดเก็บช่ือวารสาร ช่ือบทความ ปีที่พิมพ์ Issue 
และช่ือผู้แต่ง 
  ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ  Admin 
ส่วนของ Staff และส่วนของผู้ใช้ทั่วไป โดย Admin สามารถ
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวารสารได้ สามารถเพิ่มค า
ส าคัญ (Keywords) ที่ใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูลวารสารได้ 
และสามารถจัดการข้อมูล Staff ได้ ส่วนของ Staff สามารถ
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลวารสารได้ และสามารถเพิ่ม
ค าส าคัญ (Keywords) ที่ใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูลวารสาร
ได้ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลวารสารโดยใช้ค า
ส าคัญ(Keywords)ได้ สามารถค้นหาข้อมูลวารสารโดยใช้ค า
ที่มีอยู่ในช่ือบทความ และสามารถ Download บทความ
เป็นไฟล์ชนิด PDF ได้ 

 
ภาพที่ 3-1  แสดงการท างานของระบบ 
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3.3  Context Diagram   
ในการออกแบบระบบงานตามขั้นตอนการ

วิเคราะห์นั้นสามารถแสดงการออกแบบด้วยแผนภาพแสดง
ทิศทางการท างานของระบบ (Data Flow Diagram) ดังนี ้

 
ภาพที่ 3-2  แสดง Context Diagram ของระบบ 

3.3  ER Diagram   

 
ภาพที่ 3-3 แสดง ER Diagram ระบบสืบค้น

วารสารวิชาการ 
4. ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดการท างานของเว็บไซต์ในส่วนของ Admin 

1.หน้า Log in 

 
ภาพที ่4-1 หน้า Log in 

จากภาพที่ 4-1 เป็นหน้า Login ของเว็บไซต์ 
ซ่ึงในหน้านี้จะมีช่องส าหรับกรอก User name และ 
Password 

 

 

 

 

 

 

2. หน้าแรก 

 
ภาพที ่4-2 หน้าแรก 

จากภาพที่ 4 -2 เป็ นหน้าแรกของเว็บ ไซต์  
แสดงรายชื่อวารสารต่าง ๆ ที่มีในระบบและลิงค์ส าหรับ
เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลวารสาร 
3. หน้า Journal  

 
ภาพที ่4-3 หน้า Journal 

จากภาพที่ 4-3 เป็นหน้า Journal  แสดง
รายชื่อวารสารต่าง ๆ ที่มีในระบบ และลิงค์ส าหรับเพิ่ม 
ลบ และแก้ไขข้อมูลวารสาร 
 

4. หน้า Author 

 
ภาพที ่4-4 หน้า Author 

จากภาพที ่ 4-4 เป็นหน้า Author  แสดง
รายชื่อผู้แต่งบทความ และลิงค์ส าหรับเพิ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูลผู้แต่ง 
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9. หน้า Issue 

 
ภาพที ่4-9 หน้า Issue 

จากภาพที ่4-9 เป็นหน้า Issue แสดง Issue  
ต่าง ๆ ของวารสาร 
12. หน้า Article 

 
ภาพที ่4-12 หน้า Article 

จากภาพที ่4-12 เป็นหน้า Article แสดง
บทความต่าง ๆ ของวารสารในแต่ละ Issue  

  
 
 

รายละเอียดการท างานของเว็บไซต์ในส่วนของ User 

1. หน้าแรก 

 
ภาพที ่4-15 หน้าแรก 

จากภาพที ่4-15 เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ 
แสดงช่องส าหรับใส่ค าค้นหา  
2. หน้าแสดงผล Search by Journal 

 
ภาพที ่4-16 หน้า Search by Journal 

จ า ก ภ า พ ที่  4-16 เป็ น ห น้ า  Search by 

Journal แสดงรายชื่อวารสารต่าง ๆ ที่ ได้จากการ 
Search by Journal 
3. หน้าแสดงผล Search by Article 

 
ภาพที ่4-17 หน้า Search by Article 

จากภาพที ่4-17 เป็นหน้า Search by Article 
แสดงรายชื่อบทความต่าง ๆ ที่ได้จากการ Search by 

Article 

4. หน้าแสดงผล Search by Author 

 
ภาพที่ 4-18 หน้า Search by Author 

จากภาพที่ 4-18 เป็นหน้า Search by Author 

แสดงรายชื่อบทความต่าง ๆ ที่ได้จากการ Search by 

Author 

5. หน้า Download PDF 

 
ภาพที ่4-19 หน้า Download PDF 

จากภาพที่ 4-19 เป็นหน้า Download PDF 
แสดงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับบทความ และลิงค์ส าหรับ 

Download PDF 
5. สรุปและอภิปรายผล 

ระบบสืบค้นวารสารวิชาการสามารถแบ่งการ
ท างานของผู้ใช้งานได้  2  ส่วน  คือส่วนของ  Admin  และ
ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ในส่วนของ Admin สามารถ เพิ่ม ลบ 
แก้ ไข  ข้ อมู ล วารสารได้  และสามารถเพิ่ มค าส าคัญ 
(Keywords) ที่ใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูลวารสารได้ ในส่วน
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ของผู้ใช้ทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลวารสารโดยใช้ ค าส าคัญ
(Keywords)ได้  สามารถค้นหาข้อมูลวารสารโดยใช้ ค าที่มี
อยู่ ในช่ือบทความ และสามารถ Download บทความเป็น
ไฟล์ชนิด PDF ได้ 

5.1 ปัญหาและอุปสรรค 

การด าเนินงานการพัฒนาระบบและการจัดท าระบบ ได้
พบปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดท าดังต่อไปนี้ 1) การย้าย
ฐานข้อมูลมีความล่าช้า ท าให้งานในส่วนอื่นด าเนินไปอย่าง
ล่าช้า 2) ระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบขึ้นไม่สามารถน าข้อมูล
เก่าใส่ในระบบได้เนื่องจาก Field ของข้อมูลไม่เหมือนกัน 
 5.2 การแก้ไขปัญหา 
 แนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาและการจัดท า 
ระบบที่ พบ ดั งต่ อ ไปนี้  1) ในการแก้ปัญ หาการย้ าย
ฐานข้อมูลมีความล่าช้า โดยการท างานในส่วนอื่น  ๆ ของ
ระบบก่อน 2) ในการแก้ปัญหาระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบ
ขึ้นไม่สามารถน าข้อมูลเก่าใสใ่นระบบได้ โดยแก้ไขฐานข้อมลู
ให้สามารถย้ายข้อมูลเก่ามาใส่ในระบบได้โดยศึกษาจาก
ฐานข้อมูลเดิม 
 5.3 ข้อเสนอ 

แนะ 

 ผู้ที่จะน าโครงงานนี้ไปพัฒนาต่อควรจะมีความรู้เกี่ยวกับ 
1) การเขียนเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา Ruby 2) ภาษา 
JavaScript 3) องค์ประกอบของวารสารและบทความ  4) 
Web application framework 5) MVC architecture 6) 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล Postgresql 7) Boostrap CSS 
Framework 8) ภาษา  
HTML 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] Ruby on Rail : ออนไลน, จาก : 
https://sites.google.com/site /ossfasttrack/training-
course/tech_ror 
[2] Web Framework : ออนไลน, จาก :  
https://sites.google.com/site /ossfasttrack/training-
course/tech_ror 

[3] Elasticsearch. : ออนไลน, จาก : 
http://www.superhardcode.com/ 
index.php/tag/elastic-search/ 
[4] Git. : ออนไลน, จาก : 
https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_ id=704 
[5] PostgreSQL. : ออนไลน, จาก : 
https://sites.google.com/site/ 
sarohcomsci/database/postgresql 
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การติดตั้งระบบเครือข่ายในโรงแรม 
A Study of Install Network System in Hotel 

สิทธิศักดิ์ จามรมาน 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5506021631109@fitm.kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 
การติดตั้ งระบบเครือข่ายในโรงแรมนี้ จัดท าขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาท าความเข้าใจและศึกษาวิธีการติดตั้ง
ระบบเครือข่าย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์  
ต่าง ๆ ต้องศึกษาตัวอุปกรณ์ก่อนว่าติดตั้ง ตั้งค่า และ มีคุณสมบัติ
อย่างไร โดยก่อนการเข้าไปติดตั้งจะอ่านแบบและท าความเข้าใจ
กันภายในทีม และมีการวางแผนการติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบ ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ไม่จ าเป็นต้องเข้าไปตั้งค่าเฉพาะที่ที่
จะท าการติดตั้งเท่านั้นยังสามารถท าการตั้งค่าไปก่อนเพื่อ
ประหยัดเวลาในการท างานให้เร็วข้ึน 

ข้าพเจ้าจึงจัดท าโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อ ศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็ว และได้ระบบที่มีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน ในการท าโครงงานในครั้งนี้หาก
ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

ค าส าคัญ : ระบบเครือข่าย 

Abstract 
Installation of the network in the hotel has purpose 

to study, understand and learn how to install a device. 
First, Before installing the requirement device. We need 
to learn how to installation, configuration the devices 
and what it can do. In the order to understand devices, 

we need to read document guide and learn from it. 
Include the plan before do the installation. These 
could save time and make us work faster in team. I 
make this project to study and understand the 
installation of network system to be able to work 
quickly and has a powerful system that can respond 
as users requirement. If there're any mistake in this 
project I need to Apologize for it.

Keywords : Network system 

1. บทน า
ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง

นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในปัจจุบันอย่างมากท้ังในเรื่องของการท างาน 
และอุปกรณ์ในปัจจุบันยังรองรับระบบอินเตอร์เน็ตได้มากข้ึนเป็น
ส่วนช่วย ในการเข้าใช้งาน และเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกยิ่งข้ึน  

 โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นโรงแรมสร้างใหม่มีจ านวน 8 ช้ัน ซึ่งทาง
โรงแรมต้องการระบบ Network และระบบ CCTV เพื่อใช้ใน
โรงแรมโดยในส่วนของระบบ Network นั้นจะมีในเรื่องการติดตั้ง 
Outlet Lan และ Access Point ในจุดต่างๆเพื่อใช้ในการท างาน
ของโรงแรม ตามพื้นที่ Public Area และตามห้อง เพื่อให้ลูกค้า
สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตในส่วนของระบบ CCTV จะมีการ
ติดตั้ง CCTV  ในส่วนของ Public Area เพื่อใช้ในการรักษาความ
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ปลอดภัยให้กับลูกค้าและทางโรงแรม ดังนั้น จึงได้เข้ามาออกแบบ
และติดตั้งระบบให้กับโรงแรม ผู้จัดท าเองได้ท าโครงงานนี้ขึ้นมา
เพื่อศึกษาการติดตั้งระบบรวมไปถึงแนวทางการเลือกอุปกรณ์ที่ใช้
ในการติดตั้ง 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
Access Point [1] คืออุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการกระจาย

สัญญาณ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบ
เครือข่ายแลน Access Point จะกระจายสัญญาณออกไปยัง
เครื่องลูกข่ายที่อยู่ในรัศมีโดยรอบ ซึ่งลักษณะของ Access Point  
นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่กับผู้ผลิตจะดีไซน์ให้มีรูปร่าง
หน้าตาแบบไหน แต่ที่เหมือนกันก็คือ Access Point จะมีช่อง
เสียบสายแลน ซึ่งจะเป็นช่องที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือใช้
เช่ือมต่อกับเน็ตเวิร์คจากเครือข่ายแลนเข้ากับเครื่องลูกข่ายที่
เช่ือมต่อแบบไร้สาย การท างานของ Access Point จะท างาน
ภายใต้มาตรฐานของ IEEE802.11 ซึ่งท าให้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
นี้สามารถใช้งาน Access Point ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

iBSG [2] (Intelligent Broadband Subscriber Gateway) 

คือระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
แบบมีสายและไร้สาย ในอพาร์ทเมนต์ โรงแรม โรงเรียน หรือ
ออฟฟิต โดย iBSG มีจะมีหน้าที่หลักเป็น Gateway เพื่อก าหนด
สิทธิ์การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ระบบบิลลิ่ง ระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายขั้นสูง ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic 

Log Recorder) ให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์  2550 ใน
ปัจจุบัน iBSG ถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความน่าเช่ือถืออย่างสูง 
และถือเป็นโซลูช่ัน Internet Gateway ที่ได้รับความนิยมสูงใน
ประเทศไทย 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
เริ่มจากการศึกษาข้อมูลของโปรเจคนั้น ๆ ว่ามีระบบอะไรบ้าง

และมีโครงสร้างของระบบอย่างไร หลังจากท่ีบริษัทสั่งของ     โปร
เจคนั้นๆเข้ามา จะเริ่มท าการตั้งค่าและเก็บข้อมูลการตั้งค่าของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงสร้างของระบบ หลังจากตั้งค่าอุปกรณ์
เสร็จจะท าเอกสารส่งของ Delivery Note ที่มีรายการอุปกรณ์

ต่าง ๆ จ านวนเท่าไหร่และมี Serial Number อะไรจากนั้นจะส่ง
ของเข้าหน้างานเพื่อให้บริษัทสามารถเก็บเงินในส่วนของค่าของ
ได้ 

เมื่อหน้างานพร้อมจะเริ่มท าการเช็คสาย UTP ที่ Supplier ได้
เดินสายไว้หลังจากการเช็คสายเสร็จจะเริ่มติดตั้ง Access Point 

ตามห้องพักในแต่ละ ช้ัน ติดกล้อง CCTV บริ เวณ Lobby, 

Corridor และติดตั้งอุปกรณ์ที่ห้อง Server และห้องชาร์ป 

หลังจาการติดตั้งจะท าการทดสอบการท างานของระบบว่า
สามารถใช้งานได้และเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ว่าติดตั้งที่ไหน Serial 

Number, IP Address, Mac Address อะไรเพื่อใช้ในการท า   
Hand Over ให้ลูกค้า 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1  การก าหนดค่าให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

4.1.1  iBSG 

1)  การก าหนด IP Address  WAN และ LAN โดย 
IP Address  WAN จ ะ เ ป็ น  IP Address ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ
เครือข่ายภายนอก IP Address LAN จะเป็น IP Address ที่ใช้กับ
เครือข่ ายภายในและจะ เป็น  IP Address Gateway ให้กับ
อุปกรณ์ Access Point อีกด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงหน้าต่างการก าหนดค่า IP Address WAN และ 
LAN 
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2)  การ Create Policy นั้นคือการก าหนดว่า 
User ที่อยู่ภายใต้  Policy นั้นมีสิทธิ์ อะไรบ้างโดยสามารถ
ก าหนดค่าใช้บริการ, อัตราในการรับส่งข้อมูล และเวลาในการใช้
งานของ User ที่อยู่ภายใต้ Policy นั้น  

 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงการ Create Policy ให้กับ User ที่จะ Generate 
 

3)  การ  Generate User นั้ นจะท าการ เลื อก 

Policy ว่าต้องการให้ User อยู่ภายใต้ Policy อะไรได้และท าการ
ใส่ Username ส าหรับใช้ในการ Login โดยที่ Password นั้น
ระบบจะท าการ Generate ให้เอง 

 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงหน้าต่างการ Generate User 
 

4)  การ Block Web นั้นจะช่วยในการกรองข้อมูล
ที่เกี่ยวกับ Website ของผู้ใช้งานในการท างานส่วนนี้จะท าหน้าที่
ป้องกัน Website ที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นสามารถใช้งานได้ โดยการ

ตั้งค่าของอุปกรณ์นี้จะต้องเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ดูแลเพื่อที่จะ
สามารถบล็อกการท างานของ Website นั้นได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4  แสดงหน้าต่างการ Block Website 
 

5)  การ Monitor การท างานของอุปกรณ์ จะท า
การ เพิ่มอุปกรณ์ที่จะท างาน Monitor โดยจะระบุ ช่ือ , IP 

Address, Model, Mac Address ของอุปกรณ์ที่จะ Monitor 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงหน้าต่างสถานะการท างานของอุปกรณ์ที่ Monitor 
 

4.1.2  Switch จะท าการก าหนดช่ือโดยจะก าหนดช่ือ
จากช้ันและต าแหน่งของ Switch ที่ติดตั้งการตั้ง IP Address นั้น
ก็จะดูจากช้ันและต าแหน่งนอกจากนี้จะท าการก าหนด Vlan 

ให้กับ Port   ต่าง ๆ ของ Switch แบ่งตามการใช้งาน Vlan ของ
ระบบต่าง ๆ  
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ภาพท่ี 6  แสดงเอกสารที่เก็บข้อมูลของ Switch 
 

4.1.3  Access Point จะท าการก าหนดค่าให้กับอุปกรณ์
แต่ละตัวโดยการตั้งช่ือนั้นจะระบุว่า Access Point นั้นอยู่ ช้ัน
อะไรต าแหน่ที่ เท่าไหร่  เ ช่น AP-02F-01 จากช่ือนั้น AP คือ 
Access Point, 02F คือช้ันที่อุปกรณ์อยู่ , 01 คือต าแหน่งของ
อุปกรณ์ นอกจากนี้การตั้ง IP Address นั้นก็จะดูจากช้ันและ
ต าแหน่งของ Access Point อีกด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 7  แสดงเอกสารที่เก็บข้อมูลของ Access Point 
 

1)  ก าหนดช่ือของ Access Point เพื่อให้ทราบว่า
อุ ป ก ร ณ์ ตั ว นี้ อ ยู่ บ ริ เ วณ ใ ด ขอ ง โ ร ง แ ร ม  ท า ก า ร เ ลื อ ก 

Country/Region และ เลื อก  Mode ของ  Access Point กด 
Save & Apply แล้วรอ Access Point Reboot 

 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงหน้าต่างการก าหนดช่ือและ Mode ของ Access Point 
 

2)  การก าหนดค่า IP Address จะก าหนด IP 

Network Setting เป็นแบบ Specify an IP Address เพื่อท า
การก าหนด IP Address ด้วยตัวเอง 

 
 

ภาพท่ี 9  แสดงหน้าต่างการก าหนด IP Address ของ Access Point 
 

3)  การก าหนดค่าในส่วนของ Wireless Network 

นั้นจะก าหนด Wireless Mode, Channel/Frequency และท า
การแก้ไข SSID ต่มความต้องหารของลูกค้า 
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ภาพท่ี 10  แสดงหน้าต่างการก าหนด Wireless Network ของ 
Access Point 

 

4.1.4  CCTV จะท าการก าหนดค่าให้กับอุปกรณ์แต่ละ
ตัวโดยการตั้งช่ือนั้นจะระบุว่า  CCTV นั้นอยู่ช้ันอะไรต าแหน่งที่
เท่าไหร่ เช่น CAM-OD-08F-01 จากช่ือน้ัน CAM คือ CCTV หรือ 
Camera,  OD คือ กล้อง Outdoor, 08F คือช้ันท่ีอุปกรณ์นั้นอยู่, 
01 คือต าแหน่งของอุปกรณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 11  แสดงเอกสารที่เก็บข้อมูลของ CCTV 
 

4.2  การติดตั้งอุปกรณ์ 
4.2.1  อุปกรณ์ห้อง Server และ Sharp ช้ัน 5 

การติดตั้งอุปกรณ์นั้นเริ่มจากการจัดสาย  UTP 

เข้า Rack และแยกประเภทของสายที่ใช้งานจากนั้นจะวัดระยะ
ของสายกับ Patch Panel เพื่อตัดสายแล้วเข้าหัว Modular Jack 

ที่ Patch Panel และจัดสาย UTP ที่เข้า Patch Panel ใน Rack 

นั้นให้ เรียบร้อย เริ่มติดตั้ งอุปกรณ์ต่าง  ๆ ตาม Face Rack 
Diagram แล้วน าสาย Patch Cord มาเช่ือมต่อระหว่าง Patch 

Panel กับ Switch และ Switch กับ อุปกรณ์อื่น ๆ แยกตาม
ระบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดค่าไว้ที่ Port ของ Switch แล้วจัดสาย 

Patch Cord นั้นกับ Cable Management ให้สวยงาม  
 

 
 

ภาพท่ี 12  แสดง Rack และอุปกรณ์ที่ติดต้ังภายในห้อง Server และ 
Sharp ช้ัน 5 

 

4.2.2  การติดตั้ง Access Point นั้นจะท าการมาร์คจุด
และเจาะฝ้าเพื่อเอาสาย UTP ลงมาตามแบบและจะท าการเจาะรู
ที่ Peg เพื่อให้สาย UTP นั้นสามารถเสียบกับตัว Access Point 

ได้จากนั้นจะท าการวัดต าแหน่งเพื่อเจาะรูที่ฝ้า ติด Peg ยืดน็อต 

และติด Access Point กับ Peg นั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 4-13  แสดง Access Point ที่ติดต้ัง 
 

4.2.3  การติดตั้ง CCTV นั้นจะท าการมาร์คจุดและเจาะ
ฝ้าเพื่อเอาสาย UTP ลงมาตามแบบและติดตั้ง CCTV โดยการ
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ยืดน็อต หลังการติดตั้งจะท าการปรับมุมกล้องและความคมชัดให้
ภาพที่ Record นั้นได้คุณภาพที่เหมาะต่อการใช้งานโดยจะให้ 
Owner นั้นดูภาพในขณะปรับด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 4-14  แสดง CCTV ที่ติดต้ังและภาพที ่Record  
4.3  การทดสอบสัญญาณ Wi-Fi 

ในการทดสอบสัญญาณนั้นจะท าหลังการติดตั้งอุปกรณ์
โดยใช้ซอฟแวร์และแอพพลิเคช่ันในการทดสอบโดยจะดูค่าความ
แรงของสัญญาณจากค่า dBm (เดซิเบล ) โดยค่าติดลบน้อย
สัญญาณที่  Access Point นั้นปล่อยออกมาจะมีประสิทธิภาพ
มาก 

4.3.1  จุดต่าง ๆ ที่ User มีการใช้บ่อยมากท่ีสุด 

1)  เตียงนอน จุดที่ 1, 4 ตามในภาพที ่15 

2)  บริเวณหน้าโทรทัศน์หรือโต๊ะท างาน จุดที่ 2, 

5 ตามในภาพที่ 15 

3)  ห้องน้ า จุดที่ 3, 6 ตามในภาพที่ 15 

4.3.2  สัญลักษณ์ในการทดสอบมีดังนี้ 
1)   Access Point 

2)   ต าแหน่งท่ีทดสอบสญัญาณ 

 

 
 

ภาพท่ี 15  แสดงต าแหน่ง Access Point และจุดที่ทดสอบสัญญาณ 
Wi-Fi 

 

4.3.3  ค่าสัญญาณที่ไดจ้าการทดสอบ  
 

 
 

ภาพท่ี 16  แสดงความแรงสัญญาณ Wi-Fi  
 

จากภาพที่ 16 นั้นจะแสดงความแรงของสัญญาณ
ในแต่ละจุดที่ได้ท าการทดสอบมาโดยจะดูค่าจาก 

1)  Signal ที่มีหน่วยเป็น dBm (เดซิเบล) ค่าที่ได้
นั้นยิ่งติดลบน้อยสัญญาณที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพ 

2)  Co-Channel จะบอกจ า นวนของ  Access 

Point ที่อยู่ในบริเวณนั้นและมีช่องสัญญาณตรงกับตัวท่ีทดสอบ 

3)  Overlapping จะบอกจ านวนของ  Access 

Point ที่อยู่ในบริเวณนั้นและมีช่องสัญญาณซ้อนทับกับตัวที่
ทดสอบ 

546



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

 

 

 

5. สรุป 
ในการศึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละระบบในการท างาน

นั้น ได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการติดตั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของอุปกรณ์ ลักษณะการตั้งค่า 
ลักษณะของพื้นที่ที่จะท าการติดตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้อย่างและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้
สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยวิธีการท างาน
จะเป็นไปตามขั้นตอน 

การท างานที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้มีขั้นตอนในการท างาน
รวมถึงการแก้ไขขั้นตอนในการท างานให้มีประสิทธิภาพและได้
งานที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องรวม
ไปถึงสร้างความพึงพอใจในการท างานกับผู้ที่ใช้งานในระบบนั้น ๆ  
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] Access Point, Available URL; 

http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/ 

access-point/ 

 [2] iBSG, Available URL; 

http://www.nvk.co.th/products/brand/ibsg-2 
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บทคัดย่อ 
โครงการนี้  เป็นการพัฒนาแอพพลิเคช่ันแบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 บนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แอพพลิเคช่ันแบบทดสอบคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคช่ันแบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก โดยแบบทดสอบคณิตศาสตร์นั้นได้
มีการแบ่งตัวเลขเป็น 3 ระดับ คือ 1) เลขจ านวนเต็ม 0 – 10 
2) เลขจ านวนเต็ม 0 – 20 3) เลขจ านวนเต็ม 0 – 50 โดย
การก าหนดสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องหมายบวก 
(+) และลบ (-)  ใช้  MIT App Inventor ในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น  

แอพพลิเคช่ันสามารถเรียกใช้ตามระดับความยาก
ง่าย โดยจะแสดงตัวเลือกเป็นปุ่มกด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้
งาน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับง่าย ระดับ
ปานกลาง ระดับยาก และในแต่ละระดับจะแบ่งแยกย่อย
ออกเป็น 10 Level ซึ่งใน 1 Level จะมีชุดค าถามจ านวน 
10 ข้อ ซึ่งเมื่อท าแบบทดสอบเสร็จในแต่ละชุดค าถามก็จะมี
การแสดงคะแนน  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว ้
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชัน่ คณิตศาสตร ์แอนดรอยด์  
MIT App Inventor ผู้ใช้ 

Abstract 
The project “Application Math Tests for 

Grade 1 on the Android operating system” Aims to 

develop new apps for kids grade math test last 
year. 1 on the operating system of Android. And to 
the satisfaction of the apps function math quizzes 
for kids. The math tests that have divided the 
number is three levels : 1) An integer 0-10, 2) integer 
0-20 3) An integer 0-50. By assigning mathematical 
symbols + and - . The MIT App Inventor to develop 
applications.  

 The application can be run on the level of 
difficulty. The option button for easy use. It is 
divided into three levels: easy, medium and hard 
levels, each level is divided into sub-1 0  Level 1 
Level, in which a set of 10 questions. When the test 
is done on each question, show the score. In order 
to meet the objectives set. 
Key Words: application Mathematics Android 
MIT App Inventor User 
. 
1. บทน า

คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญทั้งในด้าน
ชีวิตประจําวัน  และความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ อีก
ทั้งเป็นศาสตร์พื้นฐานของวิชาอื่น เ ช่น วิทยาศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น จากความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 
ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดให้วิชาคณิตศาสตร์
บรรจุอยู่ ในการเรียนการสอนที่นอกจากมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วยังต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
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ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
คํานวณ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์และสามารถนํา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
พื้นฐานการศึกษาในระดับสูงขึ้น  

วิ ธี ห นึ่ ง ใ น ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร คํ า น วณ ทา ง
คณิตศาสตร์ก็คือ การฝึกทําแบบฝึกหัด การออกโจทย์นี้
จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้นๆ การสร้างแบบฝึกหัดแต่ละครั้งผู้สอนต้อง
เสียเวลาออกโจทย์ในบางครั้ง จึงมีการนําโจทย์เก่ามาให้
นักเรียนทํา ซึ่ งอาจทําให้ไม่ เกิดความหลากหลายของ
ตัวอย่างโจทย์  ดั งนั้น  คณะผู้ วิจัยจึ งมีแนวคิดที่สร้ าง
แบบฝึกหัดอัตโนมัติ เพื่อที่จะช่วยลดเวลาในการสร้าง
แบบฝึกหัดและยั ง เพิ่ มความหลากหลายของโจทย์
คณิตศาสตร์อีกด้วย 

ปัจจุบันการทําแบบทดสอบไม่ได้จํากัดแค่ใน
หนังสือแต่ยังมีรูปแบบอื่นๆ เช่น โปรแกรมประยุกต์ผ่าน
แอพพลิเคช่ัน หรือ  โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต   ซึ่งเทคโนโลยี
สมาร์ทโฟนนับได้ว่าเป็นสื่อที่กําลังได้รับความนิยม เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ทั้งนี้ คณะ
ผู้จัดทําได้เล็งเห็นว่า การส่งเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้เทคโนโลยีผ่านสมาร์ทโฟน จะช่วยพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียน ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 และยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบใน
การต่อยอดในอนาคตต่อไป 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 2.1 แอพพลิเคชั่น 

ในปัจจุบันนี้ ผู้คนมากมายต่างกําลังให้ความสนใจ
และใช้งานสิ่งที่เรียกว่า “แอพพลิเคช่ัน” หรือ “แอพ” กัน
อย่างแพร่หลาย เราอาจจะไม่เข้าใจความหมายของมันว่ามัน
คืออะไรกันแน่ “แอพพลิเคชั่น” คือ ซอฟแวร์ประเภทหนึ่งที่
ช่วยให้เราสามารถกระทําการบางอย่างได้ตามความต้องการ
ของเรา แอพพลิเคช่ันสําหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คนั้น เรียกว่า “เดสก์ทอป แอพพลิเคช่ัน 
(Desktop Applications)” ส่วนแอพพลิเคช่ันที่ทํางานบน
เครื่ อ งอุปกรณ์พกพาทั้ งหลาย  เ รี ยกว่ า  “ โมบายล์  
แอพพลิ เ ค ช่ั น  ( Mobile Applications) ”  เ มื่ อ เ ร า รั น
แอพพลิเคช่ัน มันจะทํางานอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการ

ตลอดเวลาจนกว่าเราจะทําการปิดมันไป ภายในเวลา
เดียวกัน อาจมีหลายแอพพลิเคช่ันท่ีกําลังทํางานพร้อมกันใน
ระบบปฏิบัติการ เราเรียกกระบวนการนี้ว่า “มัลติแทสกิ้ง 
(Multitasking)” 

“แอพ” กับ “โปรแกรม” ต่างกันอย่างไร แม้
จุดประสงค์ของ แอพ กับ โปรแกรม นั้น จะถูกสร้างมาเพื่อ
ตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่างๆ บนแต่ละอุปกรณ์ แต่
แอพและโปรแกรมก็มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านดังน้ี 

(1) ในส่วนของการติดตั้ง 
ในอดีต เรามักจะคุ้นเคยกับการดาวน์โหลด 

โปรแกรม โดยอาจจะโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือติดตั้งผ่าน
แผ่นซีดี แต่การติดตั้ง App นั้นสามารถทําได้ง่ายดายกว่านั้น  

- หากคุณเป็นผู้ใช้งานมือถืออย่าง iPhone หรือ
แทบเล็ต iPad สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพต่างๆ ได้
อย่างง่ายดายผ่านทาง App store 

- ส่วนผู้ใช้งานมือถือหรือแทบเล็ตที่ใช้ระบบปฎิบัติ
การ Android สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพต่างๆ ผ่าน
ทาง Google Play Store  ซึ่งจะเห็นได้ว่า การดาวน์โหลด
และติดตั้งแอพนั้น ก็สามารถทําได้ง่ายดายกว่าเยอะ และ
หากไม่ชอบใจแอพนั้น ก็สามารถถอนการติดตั้งได้ง่ายๆ ด้วย
ตัวเอง 

(2) ในส่วนของการใช้งาน 
เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในมือถือหรือแทบเล็ต

นั้ นมี ความสามารถด้ อยกว่ าอุ ปกรณ์ ต่ า งๆ  ที่ ใ ช้ ใน
คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้ค เนื่องจากต้องถูกจํากัดด้วยขนาด 
หรือการประหยัดพลังงาน หากใช้โปรแกรมที่มีความซับซ้อน
หรือใช้ทรัพยากรเครื่องสูงอย่างคอมพิวเตอร์ปกติแล้ว 
อาจจะทําให้มือถือหรือแทบเล็ตนั้นค้าง หรือไม่สามารถ
ทํางานได้เลย หากทํางานได้ก็จะช้ามากหรือใช้แบตเตอรี่มาก
เกินไป ทําให้แอพถูกเขียนขึ้นมามีความไม่ซับซ้อนมาก ใช้
งานง่าย และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน
เฉพาะด้าน และแอพจะถูกสร้างมาเฉพาะกับระบบปฎิบัติ
การบนมือถือหรือแทบเล็ตนั้นๆ เช่น Android หรือ IOS 
ดังนั้น เราจึงไม่สามารถเอาโปรแกรมที่ใช้บนคอมพิวเตอร์มา
ใช้งานบนแอพได้ และกลับกัน แอพก็ไม่สามารถใช้งานบน
คอมพิวเตอร์ได้ (เว้นแต่โปรแกรมบางตัวที่สามารถจําลอง
ระบบปฎิบัติการบนมือถือได้) 

(3) ในส่วนของค่าใช้จ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นท้ังแอพและโปรแกรม ก็จะเหมือนกัน

ในส่วนของค่าใช้จ่าย มีทั้งแบบฟรี และแบบเสียเงิน แต่ที่
แตกต่างกันในส่วนนี้ก็คือ ราคาของแอพนั้น ส่วนมากจะมี
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ราคาถูกกว่าโปรแกรมหลายเท่า เนื่องจากแอพถูกสร้างขึ้น
มากเพื่อการใช้งานท่ีไม่ซับซ้อนเกินไป การพัฒนาของผู้ผลิต
นั้นสามารถทําได้ง่ายกว่า ทําให้ราคานั้นถูกกว่า 

(4) ในส่วนของการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ 
แอพส่วนใหญ่นั้นเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ช่ัน จะมี

ความถี่มากกว่าการอัพเดทโปรแกรม โดยส่วนมากการ
อัพเดทของแอพนั้นมักจะทําเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด หรือ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขจากเวอร์ช่ันก่อนหน้านี้ แต่โปรแกรมส่วน
ใหญ่มักจะเป็นการอัพเดทถี่น้อยกว่า แต่เวอร์ช่ันใหม่จะมี
ความแตกต่างจากเดิมมาก (บางโปรแกรมอาจจะข้ามไปอีก
รุ่นเลย เช่นโปรแกรมจัดการเอกสาร Microsoft Office ที่
เปลี่ยนจาก 97 > XP > 2003 > 2010 และที่สํ าคัญ มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย) 

2.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฏิบัติการแบบ

เปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open Source) โดยบริษัท กู
เกิ้ล (Google Inc.) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจาก
อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีจํานวนมาก 
อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งสามาถ
ทํางานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียด
แตกต่างกันได้ ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามต้องการ 

และหากมองในทิศทางสําหรับนักพัฒนาโปรแกรม 
(Programmer) แล้วนั้น การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไม่ใช่เรื่องที่ยาก เพราะมีข้อมูล
ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ว ม ทั้ ง  Android SDK (Software 

Development Kit) เตรียมไว้ให้กับนักพัฒนาได้เรียนรู้ และ
เมื่อนักพัฒนาต้องการจะเผยแพร่หรือจําหน่ายโปรแกรมที่
พัฒนาแล้วเสร็จ แอนดรอยด์ก็ยังมีตลาดในการเผยแพร่
โปรแกรม ผ่ าน Android Market แต่หากจะกล่ าวถึ ง
โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการพัฒนานั้น สําหรับ Android SDK 

จะยึดโครงสร้างของภาษาจาวา (Java language) ในการ
เขียนโปรแกรม เพราะโปรแกรมที่พัฒนามาได้จะต้องทํางาน
อยู่ภายใต้ Dalvik Virtual Machine เช่นเดียวกับโปรแกรม
จาวา ที่ ต้ องทํางานอยู่ภายใต้  Java Virtual Machine 

(Virtual Machine เปรียบได้กับสภาพแวดล้อมที่โปรแกรม
ทํางานอยู่) 

ข้อดีของ Android 
(1) ความเข้ากันได้ระหว่างมือถือกับระบบ : ด้วย

ความที่เป็น Open-Source ทําให้ค่ายมือถือสามารถหาทาง

ออกร่วมกันในแง่ข้อกําหนดขั้นต่ําที่จะใช้ Android และด้วย
ความที่ เป็น  Open-Source จึงมีคนเริ่มดัดแปลงให้ ใ ช้
กับ Netbook ได้ด้วย 

  (2) ราคา : Open-Source ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ 
แถมยังเข้ากันได้กับตัวเครื่องเนื่องจากร่วมกันผลิต ดังนั้น
ต้นทุนผลิตจึงต่ํา และตัวแอนดรอยด์ (ไม่รวมราคาของเครื่อง
ที่ใช้) ถูกกว่า OS ของ iPhone 

(3) เราสามารถพัฒนาเองโดยไม่ต้องส่งคืนไปให้ที่
บริษัทแม่ในต่างประเทศ เหมือนเทคโนโลยีอื่นๆ ก่อนหน้านี้ 
เนื่องจากเป็นระบบเปิด จึงสามารถพัฒนาได้เอง ในส่วนของ
ซอฟต์แวร์ภายในเครื่องนั้น 90% จากต่างประเทศและ
อีก 10% เป็นของคนไทย โดยใช้  platform android ที่
สามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างแทบไม่มีขีดจํากัด ตัว
พัฒนาโปรแกรมในandroid(SDK) นั้นสามารถโหลดมาใช้ได้
ฟรีๆ และไม่ได้มีข้อจํากัดเหมือน iPhone ที่เวลาโอนถ่าย
ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ต้องต่อสายและโอน
ข้อมูลผ่าน iTunes เท่านั้น 

(4) หากเทียบกับ IPhone แล้ว Android เน้นใน
เรื่องการใช้งานแอพพลิเคช่ันที่หลากหลาย สามารถตกแต่ง
ได้ตามใจชอบมากกว่า 

(5) สามารถใช้งานด้วยนิ้วได้สะดวกและลื่นไหล 

(6) สามารถทํางานได้เร็วกว่า windows mobile 

เร็วพอๆกับ IPhone ในมาตรฐานราคา license ที่เท่ากัน 

ข้อเสียของ Android 
(1) เนื่องจากเป็นน้องใหม่ในตลาด โปรแกรมที่จะ

ใ ช้ ได้ กั บระบบยั ง ไ ม่ เ ยอะ  การพัฒนาอาจจะล่ า ช้ า
กว่า commercial software เมื่อระบบพัฒนาถึงจุดๆหนึ่ง 
แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับผู้ใช เนื่องจากผู้ใช้คงไม่ได้อัพเกรด
ระบบซักเท่าไหร่นัก 

(2) Process : เราไม่สามารถปิด Process เองได้ 
ถ้าเปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมามันจะรันอยู่อย่างนั้นตลอดซึ่งจะ
ทํา ให้ เครื่ อง ช้าลงเรื่ อยๆ  ต้องม าลงโปรแกรม  Task 
Manager คอยปิดProcess ทําให้ยุ่งยากมากข้ึน 

(3) เมื่อเทียบกับ Window Mobile ในแง่ความ
แพร่หลายของโปรแกรม, การใช้งาน GPS และการใช้งาน
ร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows แล้ว Android ยังสู้
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ไม่ได้อย่างแน่นอน อีกทั้งการใช้งานร่วมกับภาษาไทยยังไม่รู้
ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนอีกด้วย  

(4) ต้องต่ออินเทอร์ เน็ตตลอดเวลาถึงจะใช้
แอพพลิเคช่ันได้เต็มที่ 

2.3 คณิตศาสตร์ 
 คําว่า "คณิตศาสตร์" (คําอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มา

จ า ก คํ า ว่ า  ค ณิ ต  (ก า ร นั บ  ห รื อ  คํ า น ว ณ ) 
และ  ศาสตร์  (ความรู้  หรื อ  การศึกษา ) ซึ่ ง รวมกันมี
ความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณ หรือ 
วิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณ. คํานี้ตรงกับคําภาษาอังกฤษ
ว่ า  mathematics ม า จ า ก คํ า ภ า ษ า ก รี ก  μάθημα 
(máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน" 
และคําว่า  μαθηματικός (mathematikós) แปลว่า 
"รักที่จะเรียนรู้" ในอเมริกาเหนือนิยมย่อ mathematics 
ว่า Math ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมย่อ
ว่า Maths 

การบวก ลบ เลขคณิตศาสตร์ 
การบวก (มักแทนด้วยเครื่องหมายบวก "+") คือ

หนึ่งในการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ของเลขคณิตมูล
ฐาน นอกจากการบวกยังมกีารลบ การคูณ และการหาร การ
บวกจํานวนสองจํานวนคือผลรวมของปริมาณสองปริมาณ
รวมกัน ตัวอย่างเช่น ในภาพด้านขวาเป็นการรวมแอปเปิล 3 
ผลกับแอปเปิล 2 ผลเข้าด้วยกัน หลายเป็นแอปเปิล 5 ผล 
ดังนั้นจึงเหมือนกับว่ามีแอปเปิล 5 ผล การกระทําเช่นนี้
เที ยบ เท่ ากับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ว่ า  "3 + 2 = 5" 
หมายความว่า "3 บวก 2 เท่ากับ 5" 

การลบ (อังกฤษ: Subtraction) ในคณิตศาสตร์เป็น
หนึ่งในสี่การดําเนินการพื้นฐานของเลขคณิต มักเขียนแทน
ด้วยการเติมเครื่องหมายลบ  

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 3.1 วิธีด าเนินงานโครงการ 
 วิธีการดําเนินงานพัฒนาแอพพลิเคช่ันแบบทดสอบ

คณิตศาสตร์สําหรับเด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 บน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ แบ่งขั้นตอนการดําเนินงานไว้ 
6 ขั้นตอน ดังนี ้

3.1.1 ขั้นตอนการศึกษาโครงการและรวบรวมข้อมลู 
3.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะหร์ะบบ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบงานนี้ เป็น

การจําลองการทํางานของระบบโดยรวม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

3.1.2.1 Flow chart 
start

end

Select Difficulty

Select Level

Begin test

Set
QuizNum = 1 

Score = 0
Timeleft = 60 second

QuizNum >= 10 ?

Set
 QuizNum = +1

NO

Timeup 

NO

Correct ?

Yes

Scrore + 1

Yes

NO

Timeup 
Show Score

Test finish 
Time used 

Show score

Finish

Yes

ภาพที่ 3-1  แสดง Flow chart 

3.1.2.1 Conception Diagram 

ภาพที่ 3-2  Conception Diagram 

3.1.3 ขั้นตอนการออกแบบแอพพลิเคชั่น 
3.1.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1.5 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_(%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%9A


4. ผลการพัฒนาระบบ

ภาพที่ 4-1  ภาพไอคอนแอพพิเคชั่น 

ภาพที่ 4-2  ภาพหน้าแรกและเมนู 

ภาพที่ 4-3  ภาพหน้าระดับ 

ภาพที่ 4-4  ภาพหน้า Level ในแต่ละระดบั 

ภาพที่ 4-5  ภาพแสดงหน้าคําถาม 

ภาพที่ 4-6  ภาพการแสดงคะแนน 
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5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล 
จากการที่ได้ศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันแบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ สํ าหรับ เด็ ก ช้ันประถมศีกษาปีที่  1 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วยเว็บแอพพลิเคช่ัน MIT 
App Inventor เป็นแอพพลิเคช่ันที่สามารถทดสอบความรู้ 
ความเร็วในด้านการคิด คํานวณ เพื่อทบทวนความรู้ และ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งการ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันแบบทดสอบคณิตศาสตร์สําหรับเด็กช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  1 ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 
ดําเนินไปได้ด้วยดี มีความสามารถตามวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขต ท่ีได้ระบุไว้ 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5 .2 .1  ปัญหา เกี่ ย วกับ  MIT App Inventor มี

ข้อจํากัดในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน เช่น จํานวนหน้า ขนาด
ของรูปภาพ เสียง เป็นต้น  

5.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการกดปุ่มปิดแอพพลิเคช่ัน 
ในบางครั้งอาจปิดไม่ได้ 

5.2.3 MIT App Inventor มีการอัพเดททําให้  
MIT เวอร์ช่ันเก่า เข้ากับเวอร์ช่ันใหม่ไม่ได้ 

5.2.4 ดึ ง ท รั พ ย า ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ม า ใ ช้
ค่อนข้างมาก 

5.2.5 เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงในสมาร์ทโฟน ตัว
แอพพลิเคชั่นผิดเพี้ยนไปจากที่ออกแบบไว้ 

5.3 แนวทางการแก้ไข 
 5.3.1 ศึกษาการใช้งาน MIT App Inventor จาก

หนังสือ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 5.3.2 ให้อาจารย์แนะนําแล้วนํ าคํ าแนะนํามา

ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ 
 5.3.3 ในกรณีที่มีข้อจํากัดในเรื่องรูปภาพ ทําการบีบ

อัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 จัดทําคู่มือแนะนําการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
 5.4.2 สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา  และ

พัฒนาต่อไป 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้าง 
กรณีศึกษา : ร้าน หกจ.เอกปราจิณ 

Construction Materials shop Management Information System 
(Case Study : Eakprachin Limited Partnership) 

ดาราวรรณ ภิรมย์นิล, ธวัลรัตน์ เกษร   และ อาจารย์ ดร. สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร 

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

5506021620026                                                                         

บทคัดย่อ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้าง
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับร้าน หจก. เอกปราจิณในการจัดการข้อมูล 
ต่าง ๆ เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องในด้านของ
วัสดุก่อสร้างประกอบด้วย ระบบข้อมูลสินค้า พนักงาน ลูกหนี้ 
การขายสินค้าต่าง ๆ รวมถึงการออกใบเสร็จในการขายสินค้า 
ระบบดังกล่าวจะช่วยให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
สามารถค้นหา แก้ไขข้อมูล เพื่อออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวก
รวดเร็วข้ึน และยังช่วยลดเวลาในการท างาน 
 ระบบสารสนเทศการจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้างได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 2010 และ  
Microsoft SQL Server 2008 ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมี
การติดตั้งระบบแบบ Client/Server 
 ซึ่งคาดว่าโครงงานพิเศษที่ส าเร็จแล้วนี้  สามารถอ านวยความ
สะดวกในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของร้าน หจก. เอกปราจิณ  ตลอดจนผู้ที่ต้องการน าระบบ
นี้ไปพัฒนาต่อไป 

ค าส าคัญ  :    ระบบสารสนเทศ การจัดการการขาย 
วัสดุก่อสร้าง 

Abstract 
 This Construction Materials Shop Management 
Information System is developed for Eakprachin 
Limited Partnership. The Information Systemis used 
for a common information management for 
construction shop feature with data of product, 
debtor, sale and receipt with increase efficiency of 
performance to be able to search and edit to export 
various report and also help time reduction. 
 The System is developed from Microsoft Visual 
Basic 2010 and Microsoft SQL Server 2008 as the 
database. The system install use Clients/Servers.  
 Fully  expection, when ever this special project  
was completely finish. It would be and accommodate 
full convenience for work belong Construction 
Materials Shop and everyone  

 Key Words : Information System,  Sale Management,
Construction Materials 
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1.บทน า 
 หจก.เอกปราจิณ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 ตั้งอยู่ที่ 89 หมู่
ที่ 6 ตําบล บ้านพระ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นร้านขาย
วัสดุก่อสร้าง เช่น สีทาบ้าน น็อต ปูนซีเมนต์ แปรงทาสี ฯลฯ 
ระบบเดิม ใช้โปรแกรม  Excel  ในการเก็บข้อมูลสินค้า รายช่ือ
บริษัทคู่สัญญา ราคาของสินค้าที่ซื้อซึ่ง ข้อมูลทั้งหมดพนักงาน
เป็นคนพิมพ์ ในการเพิ่มข้อมูลอาจทําให้เกิดความผิดพลาดของ
ข้อมูลได้ การเช็คสต็อกสินค้าในแต่ละครั้งต้องใช้วิธีการ
ตรวจสอบ และจดบันทึกด้วยมือ จากระบบงานเดิมแบ่งเป็น  
2 ส่วน ดังนี ้
      1 ระบบสต็อกสินค้า ไม่มีการเก็บจํานวนสินค้าทําให้ไม่
ทราบจํานวนสินค้าที่เหลือน้อย และจําเป็นต้องสั่งเพิ่มทําให้
สินค้าขาดสต็อก  
      2 ระบบการขาย  เมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าทางร้านต้อง
เสียเวลาในการเขียนใบเสร็จทุกครั้งที่มีการขาย บางครั้งมีลูกค้า
จํานวนมากทําให้ลูกค้าต้องรอนานอาจเกิดความไม่พอใจได้  และ
อาจเกิดความผิดพลาดในการคํานวณราคาสินค้าได้  
  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการนําเอาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการดําเนินธุรกิจของร้าน เพื่อให้เกิดความถูกต้องของ
ข้อมูล และความรวดเร็วในการดําเนินงาน 
 
2. ทฤษฎีที่และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.1 วัสดุก่อสร้าง 
 วัสดุก่อสร้างคือ วัสดุที่ใช้ในจุดประสงค์สําหรับการก่อสร้าง ที่
เกี่ ยวข้องกับที่ อยู่ อาศัยของมนุษย์  วัสดุก่อสร้ างมี ความ
หลากหลายในทางวัสดุตั้งแต่  ดินจนถึงโลหะ พลาสติกหรือ
แก้ว ตามจุดประสงค์การใช้งานซึ่งหมายถึงช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ 
สําหรับใช้ในงานจําเพาะเจาะจง มีหลายองค์การที่จัดแบ่งแยก
วัสดุออกตามการนํากลับมาใช้ใหม่ในเมืองไทย เช่น คอนกรีตเป็น
วัสดุก่อสร้างที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากคุณสมบัติที่แข็งแรง และ
ทนไฟ [1] 
  2.2 ซัพพลายเออร์ (Supplier)  
 หมายถึง คนหรือองกรค์ที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจ
อื่นการค้นหาซัพพลายเออร์ ให้ ราคาดี  (ถูกกว่ ารายอื่น ) 
เปรียบเสมือนหัวใจของความสําเร็จของธุรกิจ  และช่วยลดต้นทุน
ในการผลิต อันนําไปสู่การเพิ่มผลกําไรของกิจการได้ในที่สุด โดย

กระบวนการนี้เริ่มตั้งแต่ กระบวนการจัดซื้อ การผลิตการจัดเก็บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจําหน่าย ตลอดจนการขนส่ง [2]      
  2.3 ธุรกิจค้าปลีก 
 หมายถึง กิจการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า หรือบริการ
โดยตรงแก่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคน
สุดท้าย โดยปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้าเพราะมีผู้
ประกอบกิจการค้าปลีกมากขึ้นทั้งกิจการขนาดเล็ก และขนาด
ใหญ่ในประเทศไทยมีร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าทั่วไป ร้านขาย
สินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)  
ร้านขายของชํา (Grocery) ฯลฯ กิจการค้าปลีกจึงเป็นส่วนสําคัญ
ในลักษณะธุรกิจการซื้อการขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า  และ
บริการ กระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดการผ่านมือจากผู้ผลิตไปสู่
ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค [3] 
  2.4 ธุรกิจค้าส่ง 
 หมายถึง กิจการขายสินค้ าและบริ การให้กับผู้ ซื้ อที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการขายต่อ หรือซื้อไปใช้ในการประกอบธุรกิจ 
จะเห็นได้ว่า การค้าส่งเป็นกิจกรรมทางด้านการขายสินค้า และ
บริการ ซึ่งผู้ซื้อไม่ได้ซื้อไปเพื่อการอุปโภคบรโิภค แต่จะซื้อไปเพื่อ
การขายต่อ ผู้ซื้อหรือลูกค้าของผู้ค้าส่ง คือ พ่อค้าปลีกที่ซื้อสินค้า
ไปเพื่อขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ค้าส่งอาจจะเป็นผู้ที่
ขายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้
ในการประกอบการผลิตสินค้าต่อไป [4] 
  2.5 ลูกหนี้การค้า 
 ลูกหนี้การค้าเกิดจากการขายเชื่อหรือ บริการเชื่อที่เป็นรายได้
หลักของกิจการ  สาเหตุที่ต้องมีการขายหรือบริการเ ช่ือ    
เนื่องจากต้องการที่จะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น  เป็นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกรณีที่ไม่มีเงินสดก็สามารถ
ซื้อเช่ือได้  โดยทั่วไปช่วงเวลาที่ให้ลูกค้าเป็นหนี้  จะไม่เกิน 1 ปี 
หรือ 1 รอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติในเรื่องของการขาย
หรือบริการที่ทําให้เกิดลูกหนี้การค้านั้นจะมีส่วนลด (Discounts) 
เข้ามาเกี่ยวข้องในการดําเนินงานของกิจการซึ่ง  สามารถแบ่ง
ส่วนลดได้เป็น 2 ประเภทดังนี้  2.1.) ส่วนลดการค้า เป็นส่วนลด
ที่ผู้ขายยอมลดราคาให้ผู้ซื้อทันทีท่ีมีการซื้อหรือขายกัน  เป็นการ
จูงใจให้ผู้ซื้อสินค้า  สั่งซื้อสินค้าจํานวนมาก  กิจการจะบันทึก
บั ญ ชี ก า ร ข า ย ด้ ว ย มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ หั ก ส่ ว น ล ด ก า ร ค้ า  
2.2.) ส่วนลดเงินสด เป็นส่วนลดที่ผู้ขายจูงใจให้ผู้ซื้อสินค้าชําระ
หนี้เร็วขึ้น   โดยชําระหนี้ภายในเง่ือนไขการชําระ หนี้ที่จะได้รับ
ส่วนลดนั้น [5] 
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  2.6 ข้อมูลหน่วยงาน 
 ร้านขายวัสดุก่อสร้างเป็นร้านขายวัสดุจําพวก เช่น สีทาบ้าน 
น็อต ปูนซีเมนต์ กระเบื้องหลังคา แปรงทาสี เป็นร้านหลักที่ขาย
วัสดุก่อสร้างให้กับบริษัทต้นเอกที่ทําการรับเหมาก่อสร้างโดย
เจ้าของกิจการเป็นผู้ดูแล มีการขายสินค้าราคาส่ง สินค้าราคา
ปลีก และสามารถทําการผ่อนชําระค่าสินค้าที่ซื้อกับทางร้านได้ 
ทางร้านมีแนวโน้มที่จะพัฒนาระบบการจัดการของทางร้านให้มี
คุณภาพมากขึ้น 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไกรพ  สายพานิชย์ และสราวุธ  คําหว่าน [6] ได้จัดทําระบบ
สารสนเทศร้านวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา  ร้านบ้านนายช่าง  
ประกอบไปด้วยสองส่วน  คือ  ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลลง
ภายในระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลสินค้า  ลูกค้า   ผู้แทน
จําหน่ายสินค้า การขายสินค้า ใบเสร็จ ใบส่งสินค้า ใบเสนอราคา 
ส่วนที่สองคือ  การออกรายงานต่าง รวมทั้งใช้กราฟแสดงยอด
การสั่งซื้อสินค้าและแสดงออกเป็นรายเดือน และรายปี ที่ช่วย
อํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของร้าน
บ้านนายช่างตลอดจนผู้ที่ต้องการนําระบบนี้ไปพัฒนาต่อไป  
 สนทยา ขมหวาน และหงษ์ทิพย์ ช่างทา [7] ได้จัดทําระบบ
สารสนเทศการขาย และจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านชุติ
มาพานิช โดยเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้กับระบบงานขาย และ
จัดการสินค้าคงคลังที่เกี่ยวกับสินค้าภายในร้านทั้งหมดระบบ
สารสนเทศนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานเดิม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลยังช่วยแก้ปัญหาการกระจัดกระจายของ
ข้อมูล ทําให้ข้อมูลมีโอกาสสูญหายได้น้อย และลดการ 
สิ้นเปลืองในการใช้แฟ้มเอกสารจัดเก็บข้อมูล ระบบถูกพัฒนาขึ้น
โดยใช้ภาษา  Visual Basic.Net  ส่วนฐานข้อมูลที่ใช้จัดการ
ระบบคือ SQL Server 2005 โดยจะมีการทํางานของ ระบบ
แบบ Stand Alone  
 สายทิพย์ พูลจวง และทัศวรรณ์ รสแก่น [8] ได้จัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสต็อกสินค้าและการวิเคราะห์ ABC 
เพื่อช่วยให้การทํางานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ และประโยชน์
ของระบบสารสนเทศ จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสต็อกสินค้า และการวิเคราะห์ ABC เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถดําเนินงานในการจัดการสต็อกสินค้าและการ

วิเคราะห์ ABC ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสต็อกสินค้า และการ
วิเคราะห์ ABC พัฒนาด้วยภาษา Microsoft Visual Basic.NET 
และใช้ SQL Server เป็นฐานข้อมูล  

3. วิธีการด าเนินงาน
  3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
 ระบบงานเดิมมีลักษณะของการทํางานคือ มีการตรวจเช็ค
จํานวนสินค้าด้วยวิธีให้พนักงานนับสินค้า และบันทึกข้อมูลลง
สมุดบันทึก ในส่วนของการขาย การสั่งซื้อสินค้า และการรับเข้า
สินค้า ก็จะทําการบันทึกลงในสมุดบันทึกหลังการขาย การสั่งซื้อ 
การรับเข้าทุกครั้ง ซึ่งกิจการนี้ยังไม่มีการจัดการข้อมูลที่เป็น
ระบบคอมพิวเตอร์ 

ภาพท่ี 1 แสดงการท างานของระบบงานเดิม 

ภาพท่ี 2 แสดงการท างานของระบบงานใหม่ 
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3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
 จากข้อมูลที่ได้มาในขั้นตอนการสอบถาม และวิเคราะห์ ถึง
ความต้องการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรา้นขาย
วัสดุก่อสร้าง ได้มีความต้องการที่จะนําระบบ สารสนเทศเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวทาง ในการพัฒนาระบบ
ตามผลการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในระบบงานเดิม และมีการ
ทํางานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ขั้นตอนในการ
ออกแบบระบบจะแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี ้     

 ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ
1.1 Data Flow Diagram เพื่อใช้ในการแสดงทิศทาง      

     การไหลของข้อมูล  
 1.2 Data Store Description อธิบายถึงส่วนการจัด 
     การบันทึกข้อมูล  
  1.3 Data Element เป็นการออกแบบรายการข้อมูล    
  1.4 Process Specification เพื่ออธิบายถึงลักษณะการ  

  ประมวลผลข้อมูลว่า ทํางานอย่างไร เมื่อประมวลผล   
  เสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปท่ีดังต่อไป  

2. ส่วนของการออกแบบระบบ
2.1 E-R Diagram
2.2 Table Layout
2.3 Table List
2.4 Screen Flow
2.5 Input / Output Design

4. ผลการด าเนินงาน
ผลการดําเนินงานในการจัดทําโครงงานระบบการจัดการร้าน

ขายวัสดุก่อสร้าง พบว่าการดําเนินงานมีความสะดวก และ
รวดเร็วมากข้ึนทําให้การจัดเก็บข้อมูล การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา
ข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถทําได้สะดวก ลดความผิดพลาดของ
ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบมากขึ้น  

ภาพท่ี 3  แสดงหน้าจอลงช่ือเข้าสู่ระบบ 
 หน้าจอนี้เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้ต้องท าการป้อนรหัสผ่าน
ก่อนจึงจะสามารถเข้าไปใช้งานในระบบได้ 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอหลัก 
 แสดงหน้าจอหลัก เม่ือต้องการท ารายการใดในระบบสามารถเลือก
การท างานในแถบด้านเมนูที่แสดงอยู่ด้านบนหน้าจอได้ 

    ภาพท่ี 5  แสดงหน้าจอหน่วยนบัสินค้า 
 หน้าจอหน่วยนับจะจัดเก็บข้อมูลหน่วยนับของระบบ โดยในหน้าการ
ท างานนี้แสดงข้อมูลหน่วยนับที่ DataGridView สามารถ เพิ่ม แก้ไข 
และลบข้อมูลหน่วยนับ 
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ภาพท่ี 6  แสดงหน้าจอประเภทสินคา้ 
  หน้าจอประเภทสินค้าจะจัดเก็บข้อมูลประเภทสินค้าของระบบโดยใน
หน้าการท างานนี้ แสดงข้อ มูลประเภทสินค้า ใน DataGridView 
สามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลประเภทสินค้า 

ภาพท่ี 7  แสดงหน้าจอยี่ห้อ 
  หน้าจอข้อมูลยี่ห้อจะจัดเก็บข้อมูลยี่ห้อสินค้าของระบบโดยในหน้า
การท างานนี้แสดงข้อมูลยี่ห้อสินค้าทใน DataGridView สามารถ เพิ่ม 
แก้ไข และลบข้อมูลยี่ห้อสินค้า 

ภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอข้อมูลร้าน 
  หน้าจอข้อมูลร้านจะจัดเก็บข้อมูลร้าน โดยในหน้าการท างานนี้แสดง
ข้อมูลร้านใน DataGridView สามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลร้านได้ 

ภาพท่ี 9  แสดงหน้าจอข้อมูลพนักงาน 
    หน้าจอข้อมูลพนักงานทั้งหมดจะแสดงใน DataGridView ซึ่ ง
ผู้ใช้งานระบบสามารถ เพิ่ม และเรียกข้อมูลจาก DataGridView ขึ้นมา
แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลพนักงานได้จาก รหัสพนักงาน และช่ือ
พนักงาน  

ภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอข้อมูลสินค้า 
  หน้าจอการท างานจะแสดงรายการของสินค้าที่เพิ่มเข้าไป ข้อมูล
สินค้าจะไปแสดงใน DataGridView ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถ เพิ่ม 
และ เรียกข้อมูลจาก DataGridView ขึ้นมาแก้ไข และลบข้อมูลสินค้า 

ภาพท่ี 11  แสดงหน้าจอข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 
หน้าจอข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายซึ่งผู้ใช้งานระบบโดยการท างานนี้

แสดงข้อมูลใน DataGridView สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหา
ข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายได้จากรหัสตัวแทนจ าหน่าย 
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ภาพท่ี 12  แสดงหน้าจอข้อมูลสินค้าตัวแทนจ าหนา่ย 
หน้าจอข้อมูลสินค้าตัวแทนจ าหน่ายที่บริษัทขายสามารถเลือก

บริษัทตัวแทนจ าหน่ายที่เราต้องการเพื่อแสดงรายช่ือสินค้านั้นหรือ
ตัวแทนจ าหน่ายนี้มีสินค้าใดบ้าง  

ภาพท่ี 13  แสดงหน้าจอข้อมูลลูกหนี้ 
หน้าจอข้อ มูลลูกหนี้ ทั้ งหมดจะแสดงใน DataGridView 

ผู้ใช้งานระบบสามารถ เพิ่ม และ เรียกข้อมูลจาก DataGridView 
ขึ้นมาแก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลลูกหนี้ได้จากรหัสลูกหนี้ 

ภาพท่ี 14  แสดงหน้าจอข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
  หน้าจอการค้นหาการสั่งซื้อสินค้า จะให้เลือกการค้นหาข้อมูลจาก
รหัสการสั่งซื้อ สามารถเลือกตัวแทนจ าหน่ายที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าได้
ตามต้องการ 

ภาพท่ี 15  แสดงหน้าจอข้อมูลรับเข้าสินค้า 
  หน้าจอการรับสินค้าเข้าคลังจะสามารถเลือกเลขที่ใบรับเข้าสินค้า 
และจะแสดงรายละ เอียดรายการสั่ งซื้ อสินค้ าที่ จะรับเข้ า ใน 
DataGridView 

5. สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
  5.1 ผลการด าเนินงาน 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้าง 
กรณีศึกษาร้าน หจก.เอกปราจิณ พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการระบบ 
ร้าน หจก.เอกปราจิณให้มีความสะดวก ทันสมัย และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ละเอียด 
  5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าระบบ 

1. ปัญหาในการออกแบบระบบในขั้นตอนแรก ซึ่งมีการ
ออกแบบระบบไว้ไม่ครอบคลุม และมีความละเอียดไม่พอ 

2. ปัญหาเมื่อคลิก Row ใน DataGridView  เพื่อต้องการ
ดูข้อมูลจะย้อนกลับมาที่ Row แรก 
  5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ปัญหาด้านการออกแบบระบบแก้ปัญหาโดยปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา  ปรึกษาคู่โปรเจค และผู้รู้นอกจากนั้นยังได้
ศึกษาหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต เล่มปริญญานิพนธ์ของรุ่นพี่ 
และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ     

2. การแก้ไขปัญหาการลบโดยการนําส่วนของการเรียกใช้
ReloadData() ออก 
  5.4 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา 

1. สามารถนําโปรแกรมไปประยุกต์ใช้งานกับการจดัการ
ร้านขายวัสดุก่อสรา้งอื่น ๆ ได ้

2. ระบบอาจจะสามารถพัฒนาเป็น Web Application
ต่อไปในอนาคตได้โดยใช้ภาษาอื่นในการเขียนโปรแกรม  เช่น 
PHP และ ASP.net เป็นต้น 
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Abstract 
 This Electric Store Management Information 
System is developed for Pat Electric Enterprise 
Company. The problem of an old system 
management was used to store data in document 
and Microsoft Excel format and it makes a lot of 
mistake on goods sale.         
 The System is developed from Microsoft Visual 
Basic 2 0 1 0  and Microsoft SQL Server 2 0 0 8  as a 
database. The System install use Clients/Servers. 
This new system is easier to maintenance, and 
developed in the future.
 The System will resolve the problem of an old 
system that stored data in document format with 
increase efficiency of performance to be able to 
search, and edit to export various report more 
convenient and help time 

Key Words  :  System, Information , Sales 
Management  , Client/Server

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(กรณีศึกษา : บริษัท พัฒน์ อิเล็คทริค เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด) 
Electric Store Management Information System 
(Case Study : Pat Electric Enterprise Company) 

ชนนิกานต์  จันทร์ถาวร , พรนิภา  พรหมโต และ อาจารย์ ดร.สมพัตร ์ เบ็ญจชัยพร 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
abebeer@hotmail.com , bombampbb@gmail.com , sompat.ben@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านี้
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับระบบของทางบริษัท พัฒน์  อิเล็คทริค 
เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ในการจัดการข้อมูล ระบบงานเดิมใช้การ
เขียนบันทึกลงในแฟ้มและโปรแกรม Excel ในการเก็บข้อมูล
ต่างๆ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการขายสินค้า 
 ระบบสารสนเทศการจัดการร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 2010 และ
ฐานข้อมูลที่ใช้จัดการคือ Microsoft SQL Server 2008 ซึ่ง
ง่ายต่อการพัฒนาการติดตั้งและการบ ารุงรักษา ซึ่งมกีารติดตั้ง
ระบบแบบ Client/Server 
 ระบบดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้จากระบบงาน
แบบเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ท าให้มีการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถค้นหา  แก้ไข 
ข้อมูล และออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและยัง
ช่วยประหยัดเวลาในการท างาน จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทาง 
ร้านมากยิ่งข้ึน  

ค าส าคัญ  :    ระบบ  สารสนเทศ  การจัดการการขาย 
Client/Server 
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1. บทน า
 บริษัท พัฒน์ อิเล็คทริค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 
494/4 หมู่ 10 ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ต าบลท่าตูม อ าเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140  ซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์
ไฟฟ้า ในจังหวัดปราจีนบุรี  มีการขายสินค้าหลายรูปแบบ เช่น 
อุปกรณ์แสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน สายไฟ 
โคมไฟ อุปกรณ์ร้อยสาย เบ็ดเตล็ด เครื่องมือ เป็นต้น โดยทางร้าน
มีสินค้าในร้านจ านวนมาก จึงท าให้การเก็บข้อมูลต่างๆภายในร้าน
มีความยุ่งยาก 
 ระบบเดิมใช้การเขียนบันทึกลงในแฟ้มและโปรแกรม Excel ใน
การเก็บข้อมูลต่างๆ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการขายสินค้าและการ
ค านวณราคาของสินค้าในร้าน และนอกจากนี้ทางร้านใช้วิธีการ
ตรวจสอบสินค้าโดยใช้พนักงานในการนับตรวจสอบสินค้าและ
บันทึกลงในแฟ้มข้อมูล 
 ดังนั้นจึงต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้บริษัทมีการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ การเก็บ
ข้อมูลให้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล และสะดวก
รวดเร็วในการใช้งาน รวมถึงการลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานของระบบ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
  2.1 สินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่ง
ธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถด าเนินไปได้
อย่างราบรื่น  การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับ
ธุรกิจ ทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ 
หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ียังท าให้สูญเสีย
โอกาสในการน าเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ใน
ด้านอื่น ๆ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลังน้อยเกนิไป 
ก็อาจประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ (Stock Out) 
สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้แก่คู่
แข่งขัน และก็อาจต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด นอกจากนี้ถ้าสิ่งที่
ขาดแคลนนั้นเป็นวัตถุดิบท่ีส าคัญ การด าเนินงานทั้งการผลิต และ
การขายก็อาจต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ในอนาคตได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการจัดการ
สินค้าคงคลังของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มาก หรือน้อย
จนเกินไป เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจ านวนมาก 
และอาจส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้ [1] 

  2.2 การขาย 
 การขาย เป็นกิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ ทุ กคนได้พบเห็ น ใน
ชีวิตประจ าวันในฐานะผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ เช่น การซื้ออาหาร
รับประทานในโรงเรียน ซื้อขนมและน้ าดื่ม ตลอดจนใช้บริการทาง
รถประจ าทางจากบ้านมาโรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็น
สถานการณ์การซื้อ การขายท้ังนั้น 
 การขาย เป็นศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิดหรือกระท า
ตามความคิดของนักขาย หรือ การขาย หมายถึงกระบวนวิเคราะห์
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้มุ่งหวัง และช่วยให้ค้นพบ
ความจ าเป็น ความต้องการ ที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึง
พอใจจากการซื้อสินค้า และบริการที่นักขายน าเสนอ บทบาทของ
การขายเป็นการให้บริการชักจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจและการ
ให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค [2] 
  2.3 ลักษณะการขาย 
    งานขายมีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการชักจูงใจและ
โน้มน้าว หรือใช้ศิลปะการขายเป็นส าคัญ การขายเกิดจาก
พฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความนิยมความชอบ 
ความพึงพอใจ ความเต็มใจของผู้ซื้อ ฯลฯ ดังนั้นนักขายจึงมี
คุณสมบัติ และความรอบรู้หลายประการ เช่น ด้านพื้นฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยตรง ด้านจิตวิทยาในการ
ปรับตัวเข้าหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงานขาย และการ
ปฏิบัติภายหลังสิ้นสุดการขาย ดังนั้นผู้ประกอบการต้องให้
ความส าคัญของการขายเป็นหลัก นอกจากกิจการจะมีสินค้าพร้อม
เพื่อขาย มีลูกค้ามุ่ งหวังเป็นเป้าหมายส าคัญในการขาย มี
บุคคลากรปฏิบัติงานขายยังต้องมีการสร้างเสริมการขายให้มี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยศิลปะการขายที่นักขายเหล่านั้นน ามาใช้ใน
ระหว่างการปฏิบัติงานขายด้วย จึงจะบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว ้[3] 
  2.4 การค้าปลีก 
 การค้าปลีก คือ การขายสินค้า และบริการให้แก่ผู้บริโภคคน
สุดท้ายเพื่อซื้อไปอุปโภคบริโภคของตนเอง การค้าปลีกได้พัฒนา
เป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยจ าแนกตามประเภท
ของร้านค้าและสินค้าได้ [4] 
  2.5 การค้าส่ง 
 การขายส่ง คือ การที่โรงงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้
จ าหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า เป็นจ านวนมาก 
เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ ามากพอที่จะน าไปขายต่อให้ผู้บริโภคแล้วยังได้
ก าไรอยู่ โดยอาจมีการจ าหน่ายต่อ ๆ กันอีกหลายทอด แล้วแต่
ชนิดของสินค้า [5] 
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  2.6 ตัวแทนจ าหน่าย 
 ตัวแทนจ าหน่าย คือ คนที่มีความสนใจในการขายสินค้าให้
เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยที่ไม่ต้องซื้อมาเพื่อขาย 
[6] 
  2.7 ซัพพลายเออร์ 
 ซัพพลายเออร์ คือ คนหรือองค์กรที่จัดหาสินคา้และบริการ
ให้กับธุรกิจอื่น การค้นหาซัพพลายเออร์ที่ให้ราคาดี (ถูกกว่าของ
รายอื่น)เปรยีบเสมือนหัวใจของความส าเร็จของธุรกิจ การต่อรอง
กับซัพพลายเออรม์ักจะเกีย่วข้องกับประเด็นหลักๆ อาทิ วิธีการ
ช าระเงิน ราคาและมลูค่าที่จะต้องช าระ รวมทั้งความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นไดจ้ากกระบวนการตา่ง ๆ เช่น การจ่ายเงินลา่ช้า ความ
ผิดพลาด ยังไมไ่ดร้ับสินค้าหรือไดร้ับช้ากว่าก าหนด เป็นต้น [7] 
  2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขนส่ง และการจดัการ
เงินเดือนพนักงาน   โดยในการจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจดัการขนส่ง และการจดัการ
เงินเดือนพนักงาน ซึ่งมีขอบเขตงาน การท างาน โดยแบ่งเป็น
ระบบย่อย ๆ โดยระบบสารสนเทศนี้ จะสามารถช่วยในการจดัเก็บ
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดท าได้พัฒนาในรูปแบบ
ของ Windows Application ใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 
ในการเขียนโปรแกรม และสร้างฐานข้อมูลโดย Microsoft 
Access ในการพัฒนาโปรแกรม [8]   
       ระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านโลหะภัณฑ์    มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของ
ร้าน ส.โลหะภัณฑ์ ซึ่งระบบใหม่จะมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ดิจิทัล บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ โดยที่ระบบเดิมได้จัดเก็บในแฟ้ม
เอกสาร ดังนั้นระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ 
จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการร้าน ส.โลหะภัณฑ์ ยิ่งข้ึน [9]    
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาร์แคร์   มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ พนักงาน อุปกรณ์ การสั่งซื้อ
อุปกรณ์และรับเข้าอุปกรณ์ รวมถึงการจัดการข้อมูลการให้บริการ
ต่าง ๆ ระบบดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้จากระบบงาน
แบบเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ท าให้มีการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน สามารถค้นหา แก้ไข ข้อมูล และออก
รายงานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และช่วยประหยัดเวลาในการ
ท างาน [10]   

3. วิธีการด าเนินงาน
  3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
    ระบบการท างานเดิมของบริษัท พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของเอกสาร ท าให้ง่ายต่อการเกิดความผิดพลาดและเกิด
ความสูญหายอีกทั้งมีการเสียเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล 
ทางบริษัท พัฒน์ อิเล็กทริค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  จึงมีความ
ประสงค์ที่จะต้องการที่จะน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน
ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าของทางบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดเวลา ลด
การสูญหายของข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล 

ภาพที่ 1 แสดงระบบงานเดิม 

  3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
    ระบบงานใหม่นี้ได้มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ในการ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าพื้นฐาน ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 

ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการรับสินค้าเข้า
สินค้า ข้อมูลการขายส่ง และขายปลีกสินค้า ข้อมูลการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้า ยังมีการออกรายงานสรุปต่าง ๆ เป็นต้น มีการบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละครั้งที่มีการท างาน การสั่งซื้อสินค้า การ
รับเข้าสินค้า การขายสินค้า ข้อมูลการเบิกสินค้า เป็นต้น ได้อย่าง
สะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการท างาน 

ภาพที่ 2 แสดงระบบงานใหม ่
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4. ผลการด าเนินงาน
ผลจากการด าเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านขาย

อุปกรณ์ฟ้า พบว่าการด าเนินงานมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นท า
ให้การจัดเก็บข้อมูลการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ  การเก็บข้อมูล
ให้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล  จากการทดลอง
ด าเนินการพบว่าสามารถปฏิบัติงานกับบริษัท พัฒน์ อิเล็กทริค 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ได้จริงซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
    ขั้นตอนการด าเนินงานของ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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ภาพที่ 3  แสดงรูป ER-Diagram ของระบบ 

ภาพที่ 4  แสดงหน้าจอลงชื่อเข้าสู่ระบบ 
    เมื่อเร่ิมเข้าสู่โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านอุปกรณ์ไฟฟา้
จะแสดงหน้าจอ Login ให้ผู้ใช้งานป้อน ชื่อผู้ใช้ระบบ และ รหัสผ่านเพื่อ
แสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน โดย Admin จะเป็นผู้ก าหนดสิทธิ์ในการ Login 
เพื่อเข้าสู่ระบบ ซ่ึงสามารถเข้าใช้งานได้ 2 สิทธิ์ คือ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ 
(Admin) และสิทธิ์ของผู้ใช้งาน (User) 

ภาพที ่5 แสดงหน้าจอหลักของระบบ 
    หน้าจอการท างานส่วนของผู้ใช้ระบบ เมื่อท าการ Login เข้ามา 

ด้วยสิทธิ์ของ Admin จะสามารถเข้ามาใช้งานในส่วนของพนักงาน และข้อมูล
บริษัทได้  

ภาพที ่6  แสดงหน้าจอหลักของระบบ 
    หน้าจอการท างานส่วนของผู้ใช้ระบบ เมื่อท าการ Login เข้ามา 

ด้วยสิทธิ์ของ User จะสามารถเข้ามาใชง้านระบบต่าง ๆ ในหนา้นี้ได้  

ภาพที ่7  แสดงหน้าจอขอ้มูลการสั่งซ้ือสินค้า 
    หน้าจอการสั่งซ้ือสินค้า จะจัดเก็บข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้า โดยในหน้าการ
ท างานนี้สามารถท าการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และค้นหาข้อมูล
การสั่งซ้ือสินค้า 
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ภาพที ่8  แสดงหน้าจอขอ้มูลการรับเขา้สินค้า 
    หน้าจอการรับเข้าสินค้า จะจัดเก็บขอ้มูลการรับเข้าสินค้า โดยในหนา้การ
ท างานนี้สามารถท าการเพิ่มขอ้มูล แก้ไขข้อมูล ลบขอ้มูล และค้นหาข้อมูล
การรับเข้าสินค้า 

5. สรุปผลการวิจัย
 จากการด าเนินงาน ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบและพัฒนาระบบ 
ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง  Windows Application ไ ด้ จั ด ท า แ บ บ 
Client/Server เพื่อความสะดวกสบายในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
โดยมีการท างานที่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ได้
พบว่าการด าเนินงานมีความรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และมีความสะดวก
ในการใช้งาน ท าให้การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ สามารถท าได้อย่าง
ถูกต้องและประหยัดเวลามากข้ึน 
  5.1 ปัญหาและอุปสรรค
 การด าเนินงานการพัฒนาระบบและการจัดท าระบบได้พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าดังต่อไปนี้  1)  ปัญหาในการ
ออกแบบระบบในตอนแรก การออกแบบระบบนั้นไม่ได้ครอบคลุม
ปัญหาทั้งหมด และไม่ได้ละเอียดมาก เมื่อถึงเวลาที่มีขั้นตอนการ
ท าโปรแกรมท าให้เกิดปัญหา   2)  โปรแกรมมีปัญหาเรื่องภาษา 
SQL ในส่วนของการแสดงข้อมูลใน Datagridview ของการสั่งซื้อ
สิ นค้ า   3)   โปรแกรม ได้ เ จอปัญหาใน เรื่ อ งการดึ งค่ า ใน 
Datagridview มาแสดงใน Combobox   4)  ปัญหาในการแสดง
ข้อมูลที่ต้องเช่ือมหลายๆ ตารางให้ออกมาแสดงผลภายใน 
Datagridview เดียวกัน  5)  ปัญหาที่ เมื่อ Datagridview ไม่มี
ข้อมูล ได้ท าการกดคลิกแล้วจะขึ้น Error ขึ้นมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับผล
การท างานในระบบ 
  5.2 การแก้ไขปัญหา 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาและการจัดท าระบบที่
พบดังต่อไปนี้  1)   ควรศึกษาการท างานของระบบให้มากกว่านี้
ก่อนจัดท าโปรแกรม  2)   ศึกษาการท างานของระบบและหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Error ของระบบ  3)   ศึกษาการ
ท างานและค าสั่งที่ ใช้งานของ Data Gridview และหาข้อมูล
เพิ่มเติมให้มากกว่านี้ 

  5.3 ข้อเสนอแนะ 
    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า หากจะ
น าระบบไปพัฒนางานต่อได้ดังนี้  1)  สามารถน าโปรแกรมไป
ประยุกต์ใช้งานกับการจัดการร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้  2)  
มีส่วนของ Graphic User Interface สามารถท ามาประยุกต์ใช้กับ
โปรแกรมเพื่อให้เกิดความสวยงามได้มากขึ้น 3)  ระบบอาจจะ
สามารถพัฒนาเป็น Application ใน Smartphone ต่อไปได้  
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขายสต๊ิกเกอร์ 

กรณีศึกษา: ร้านเอสซีสติก๊เกอร์ 

Sticker Selling Management Information System 

Case Study: SC Sticker 

ฐิฏติกาญจน์ เพ็ชร์มณี, รุ่งทิวา  เหมือนพิมพ์ และอาจารย์พาฝัน ดวงไพศาล 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี 

[5506021620051, 5506021630072, pafan.d] @fitm.kmutnb.ac.th³ 
 

บทคัดย่อ  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขายสติ๊กเกอร์ น้ี

พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้กับ ร้านเอสซีสติ๊กเกอร์ ในการจัดการข้อมูล 

ต่างๆ เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้กับงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านของ

สติ๊กเกอร์ประกอบด้วย ระบบวัสดุ สินค้า ลูกค้า พนักงาน การ

สั่งซ้ือและรับเข้าวัสดุ การขาย รวมถึงการออกใบสั่งซื้อวัสดุ  

ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

สามารถค้นหา แก้ไขข้อมูล และออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวก

รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทํางาน และทําให้ข้อมูลมีโอกาสสูญ

หายน้อยลง  

 ระบบสารสนเทศการขายสติ๊กเกอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ 

Sublime Text 3 ในการเขียนภาษา PHP ส่วนฐานข้อมูลท่ีใช้

จัดการระบบคือ phpMyAdmin เวอร์ชั่น 5.7 ซึ่งง่ายต่อการ

พัฒนา และมีประสิทธิภาพ 

 ซ่ึงคาดว่าโครงงานพิเศษน้ี สามารถตอบสนองความต้องการ

ให้กับผู้ใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี มีความสะดวกรวดเร็ว และ

ประหยัดเวลาในการดําเนินงาน   

 

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล สติ๊กเกอร์ 
 

Abstract 

 The Sticker Selling Management Information 

System is developed for SC sticker shop where is 

selling and design servicing for a car stickers customer. 

This Information System is used to improve a general 

information management including inventory, 
material, customers, employee, purchase order and 

sales. Moreover, the system also optimized for 

searching information and creating reports to reduce  

the time and data loss. 

 In parts of Software system, The Sticker Selling 

Management Information System is developed from 

Sublime Text 3 for PHP Developers with phpMyAdmin 

based on MySQL version 5.7 as a database.  

 Hopefully, when this special project is completely 

finished, it will meet the demand and help users 

saving time due to its quick and easy aspect. 

 

Keyword: Information Systems, Database, Sticker 
 
1. บทนํา 

 ปัจจุบันร้านเอสซีสติ๊กเกอร์ เป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีการ      
จําหน่ายสินค้า และมีการบริการรับออกแบบลายสติ๊กเกอร์ เช่น 
สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ สติ๊กเกอร์ติดรถมอไซต์ สติ๊กเกอร์ติดจําพวก
อาคารและสํานักงานเป็นต้น   

โดยทางร้านเอสซีสติ๊กเกอร์ มีการเก็บข้อมูลลูกค้า และข้อมูล 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินของทางร้านในรูปแบบเอกสาร 
และรวบรวมเป็นแฟ้ม ถ้าหากในอนาคตทางร้านยังเก็บข้อมูลใน
รูปแบบเดิมอยู่น้ัน อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และการสูญหาย
ของข้อมูล ส่วนความสามารถในการค้นหา และการตรวจสอบ
ข้อมู ล น้ันมี ความล่ าช้ า  ซึ่ ง กา รพัฒนาระบบด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์น่าจะเป็นทางออกท่ีเหมาะสม  

ดังน้ันเพ่ือให้ ร้านเอสซีสติ๊กเกอร์ มีความทันสมัยถูกต้อง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากขึ้น ร้านเอสซี
สติ๊กเกอร์จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการการขายสติ๊กเกอร์มารองรับการทํางานโดยหวังให้ระบบ 
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สามารถดําเนินงานการจัดการเก่ียวกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลระบบการขายผ่านหน้าเว็บไซต์ และสามารถ
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ จึงมีการคิดท่ีจะพัฒนาวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบงานของร้านเอสซีสติ๊ก เกอร์ให้ เป็นระบบ
สารสนเทศต่อไปในอนาคต 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีและหลักการเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา และ
ทําวิจัย ท้ังเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน และเป็นข้อมูล
ในการต่อยอดแนวความคิดเน้ือหาของบทน้ี แบ่งประเด็น
ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีและหลักการ กับงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง 
  2.1 คุณสมบัติสติ๊กเกอร์  
  ท่ีเลือกใช้ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีดังน้ี 
  2.1.1 สติ๊กเกอร์กระดาษ เหมาะสําหรับติดวัสดุท่ีไม่ต้องระวัง
เปียก และฉลากสินค้าท่ัวไป   
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์กระดาษ 
  -  สามารถโดนนํ้าได้40% และทนความร้อนได้ประมาณ 90
องศาเซลเซียส 
  -  สามารถเพ่ิมความสวยงามด้วยการเคลือบยูวี เงา, ลามิเนต
เงา, ลามิเนตด้าน และป้ัมนูนตามแบบ 
  2.1.2 สติ๊กเกอร์พีวีซี นิยมใช้กับงานท่ีโดนนํ้า ตากฝน ตาก
แสงแดด ต้องการความทนของสติ๊กเกอร์แต่จะราคาแพงกว่า
สติ๊กเกอร์กระดาษ  
คุณสมบัตขิองสติ๊กเกอร์พีวีซี 
  - สามารถโดนนํ้าได้ 100%เหมาะสมกับงานท่ีโดนนํ้า 
  - ถ้าโดนความร้อนมากกว่า 40องศาเซลเซียสสติ๊กเกอร์จะเร่ิม
หดตัวและย่น 
  - สามารถเพ่ิมความสวยงามด้วยการเคลือบเหมาะสําหรับการ
เคลือบยูวีเงา         
  2.1.3 สติ๊กเกอร์พีพี นิยมใช้กับงานท่ีโดนนํ้า และความคงทน
ของสติ๊กเกอร์สูงแต่ราคาจะแพงกว่าสติ๊กเกอร์พีวีซี ส่วนใหญ่จะ
ใช้กับสินค้าราคาสูงเพราะเนื้อสติ๊กเกอร์จะมีความเรียบเนียน 
และสวยกว่าสติ๊กเกอร์ท่ัวไป 

คุณสมบัตขิองสติ๊กเกอร์พีพี  
 - สามารถโดนนํ้าได้ 100% สามารถทนความร้อนได้ประมาณ
90องศาเซลเซียส 
 -  สามารถเพ่ิมความสวยงามด้วยการเคลือบยูวีเงาถ้าตอ้งการ
เป็นด้านๆก็ใช้พีพีด้านจะดีกว่า   

  2.1.4 สติ๊กเกอร์พีอีที (โพลีเอสเตอร์ 25-200 ไมค่อน) นิยมใช้
กับงานลักษณะท่ีต้องติดทนกับความร้อน และต้องการความ
คงทนคุณภาพสูงแต่ราคาจะแพงกว่าสติ๊กเกอร์ท่ัวไปคุณสมบัติ
ของสติ๊กเกอร์พีอีที (โพลีเอสเตอร์ 25-200 ไมค่อน) 
คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์พีอีที 
  - สามารถโดนนํ้าได้ 100 % และทนความร้อนได้ประมาณ 
140-200องศาเซลเซียส 
  2.1.5 สติ๊กเกอร์กันปลอม เช่น สติ๊กเกอร์ Void กันปลอมสี
เงินเงาและเงินด้านไม่มีลายแต่เวลาลอกแล้วจะท้ิงคราบ  
  2.1.6 สติ๊กเกอร์สูญอากาศ นิยมใช้ติดกับกระจกรถยนต์ ทํา
เป็นบัตรอนุญาติจอดรถ หรือติดกระจกโฆษณาท่ัวไปสามารถโดน
นํ้าได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ติดในสถานท่ีท่ีโดนนํ้า 
คุณสมบัตขิองสติ๊กเกอร์สูญอากาศ  
  -  สามารถทนความร้อน ได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส
[1]       
  2.2 ความหมายของการผลิต   

  การผลิต คือ การสร้างเศรษฐทรัพย์และบริการต่าง ๆ เพ่ือ
บําบัดความต้องการของมนุษย์ การผลิตแบ่งตามลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์ต่อไปน้ี  
  2.2.1 การผลิตตามคําสั่งซื้อ (Made-to-order) เป็นการผลิต
ท่ีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละรายการเตรียมการผลิตและวัตถุดิบท่ีต้องการจะ
ใช้ 
  2.2.2 การผลิตเพ่ือรอจําหน่าย (Made-to-stock) เป็นการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะเป็นมาตรฐานเดียวกันตามความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ การจัดหาวัตถุดิบและ
การเตรียมกระบวนการผลิตสามารถทําได้ล่วงหน้า 
  2.2.3 การผลิตเพ่ือรอคําสั่งซื้อ (Assembly-to-order) เป็น
การผลิตชิ้นส่วนท่ีจะประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปได้หลายชนิด 
ซ่ึงชิ้นส่วนเหล่าน้ันจะมีลักษณะแยกออกเป็นส่วนจําเพาะหรือ
โมดูล (Module) โดยผลิตโมดูลรอไว้ก่อน เมื่อได้รับคําสั่งซ้ือจาก
ลูกค้าจึงทําการประกอบโมดูลให้เป็นสินค้าตามลักษณะท่ีลูกค้า
ต้องการ จึงนับได้ว่าการผลิตเพ่ือรอคําสั่งซ้ือได้นําเอาลักษณะ
ของการผลิตเพ่ือรอจําหน่าย [2]  
  2.3 ข้อมูลหน่วยงาน 
  ร้านเอสซีสติ๊กเกอร์ เป็นธุรกิจท่ีจําหน่ายสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ 
สติ๊กเกอร์ติดรถมอไซต์ ข้อความสะท้อนแสง3M มีท้ังแบบ
ข้อความ โลโก้รถแต่ง งานตัดลาย และมีบริการรับออกแบบลาย
ตามความต้องการของลูกค้า ซ่ึงทางร้านจะการเก็บข้อมูล
รายละเอียดของตัวสินค้า ข้อมูลลูกค้า เพ่ือลดความผิดพลาดของ
การสั่งทําสินค้า และสะดวกต่อการติดต่อกับลูกค้า รวมท้ังทาง
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ร้านเอสซีสติ๊กเกอร์ ยังมีการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อวัสดุมาผลิตเป็น
สินค้าข้อมูลพนักงานโดยมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 
และบันทึกลงสมุดเพียงเท่าน้ัน ส่วนของการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง
น้ันจะทําการค้นหาจากสมุดท่ีบันทึกข้อมูลเอาไว้ [3] 

2.4 งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ระบบการจัดการด้านการขายและการบริการร้านอัดภาพ
ดิจิทัลน้ีพัฒนาขึ้น โดยระบบนี้สร้างขึ้นเพ่ือลดความซับซ้อนใน
การทํางาน และความถูกต้องแม่นยําในการคํานวณยอดเงินในแต่
ละรายการการบริการ และการขายในด้านการจัดเก็บข้อมูลท่ี
เป็นระบบทําให้มีความเป็นระเบียบ ระบบการจัดการด้านการ
ขายและการบริการร้านอัดภาพดิจิทัลได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้
ภาษา Visual Basic 2008 และ Microsoft Excel สําหรับ
ฐานข้อมูลท่ีใช้จัดการระบบ คือ SQL Server 2008 [4]    

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงกลึงด้านการบริหาร
จัดการวางเอกสาร และการจัดการตารางการตารางน้ี พัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานเอกสาร ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ 
ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ตามกระบวนการทางธุรกิจ ระบบ
สารสนเทศการจัดการโรงกลึง ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูล โดยใช้ฐานข้อมูลเป็น 
MySQL มีการเขียนโปรแกรมท่ีหลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษา 
HTML5, PHP, JavaScript และ CSS ซ่ึงระบบจะทํางานผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์หรือท่ีเรียกว่า Web Application เพ่ือให้การ
บริหารจัดการสามารถทํางานนอกสถานท่ีได้ [5] 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคาร์แคร์น้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้
กับ ร้าน เบียร์ ออโต้ เซอร์วิส ในการจัดการข้อมูล ต่าง ๆ ของ
ผู้ใช้บริการ พนักงาน อุปกรณ์ การสั่งซ้ืออุปกรณ์และรับเข้า
อุปกรณ์ รายการบริการ รวมถึงการจัดการข้อมูลการให้บริการ
ต่าง ๆ ระบบสารสนเทศการจัดการคาร์แคร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 2010 และฐานข้อมูลทีใช้
จัดการคือ Microsoft SQL Server 2008 ซ่ึงง่ายต่อการ
พัฒนาการติดตั้ง และการบํารุงรักษา ซ่ึงมีการติดตั้งระบบแบบ 
Client Server [6]        
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการบ้านพักและห้องจัดเลี้ยง 
กรณีศึกษา บ้านสวนคนชมรีสอร์ท & โฮมสเตย์จัดทําตาม ความ
ต้องการของเจ้าของรีสอร์ทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และแก้ไข
ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล และลดข้อผิดพลาดในการทํางาน 
รวมท้ังการออกรายงาน นอกจากน้ีการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
ฐานข้อมูลยังช่วยแก้ปัญหาการ กระจัดกระจายของข้อมูล ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการบ้านพักและห้องจัดเลี้ยง ประกอบด้วย
ส่วนการทํางานดังนี้ ส่วนของการจัดกาฐาน ข้อมูล ส่วนของการ
จองบ้านพัก ห้องจัดเลี้ยงและกิจกรรรม การบันทึก รายการซ่อม

บํารุงในแต่ละคร้ัง และส่วนการออกรายงานให้ผู้บริหาร ระบบน้ี
ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ ภาษา PHP ส่วนฐานข้อมูลท่ีใช้จัดการ
ระบบคือ MySQL โครงงานพิเศษน้ี จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการให้กับผู้ใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี สะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาในการดําเนินงาน [7] 
 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ปัจจุบันร้านเอสซีสติ๊กเกอร์ยังไมม่กีารจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์ ดังน้ันจึงมีความต้องการท่ีจะนําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการการขายสติ๊กเกอร์เข้ามาใช้งานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการดําเนินงาน มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
  3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม      

  ระบบงานเดิมของร้านเอสซีสติ๊ก เกอ ร์ มีลักษณะการ
ดําเนินงาน จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่นการสั่งซ้ือวัสดุ การผลิต
สินค้า การขาย การส่งสินค้า อยู่ในรูปแบบของเอกสารทําให้เกิด
ความผิดพลาด และพบความยุ่งยากบ่อยคร้ังทําให้การจัดเก็บ 
การค้นหา และ การออกรายงานล่าช้า อีกท้ังการเก็บข้อมูลแบบ
เอกสารน้ันทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล และใช้
พ้ืนท่ีในการจัดเก็บมากหากปริมาณของข้อมูลเพ่ิมขึ้น 

 
ภาพที่ 1 แสดงระบบงานเดิม 

 
3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่         

  การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขายสติ๊กเกอร์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาจากระบบงานเดิมให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก และ
ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยระบบท่ีได้จัดทําจะมีลักษณะการ
ทํางานท้ังหมด 2 ระดับคือส่วนของพนักงาน และลูกค้า ดังภาพ  
ท่ี 2 ซ่ึงมีการดําเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ มีการจัดเก็บข้อมูล
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ลงฐานข้อมูล ทําให้ง่ายต่อการสืบค้น และตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังได้สะดวกย่ิงขึ้น  
ขั้นตอนในการออกแบบระบบจะแบ่งเป็นขั้นตอนดังน้ี 
 1.ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ 

 1.1 พจนานุกรมข้อมูล 
 1.2 การจัดการบันทึกจัดเก็บฐานข้อมูล 
 1.3 รายละเอียดของกระบวนการท างาน 
 1.4 รายละเอียดความหมายของแต่ละข้อมูล 
 2.ส่วนของการออกแบบระบบ 

 2.1 การออกแบบโมเดลจ าลอง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
  ข้อมูล (E-R Diagram) 
 2.2 การออกแบบตารางข้อมูล (Table Layout) 
 2.3 การออกแบบตาราง (Table Lists) 
 2.4 การออกแบบหน้าจอโปรแกรม 

 
ภาพท่ี 2 แสดงระบบงานใหม่ 

 

4. ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงานของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการ 
ขายสติ๊กเกอร์  
 

 
ภาพท่ี 3  หน้าจอเข้าใช้ระบบของผูด้แูลระบบ และผู้ใช้ระบบ 

 

 
ภาพท่ี 4  แสดงหน้าจอการทํางานของผู้ใช้ระบบ 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลหลัก 

 

 
ภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลการสั่งซื้อวสัด ุ
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ภาพท่ี 8 ใบสั่งซื้อวสัด ุ

 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 

 5.1  สรุปผลการดําเนินงาน 

 ระบบสารสนเทศเ พ่ือการ จัดการการขายสติ๊ ก เกอ ร์ 
กรณีศึกษาร้านเอสซีสติ๊กเกอร์ สามารถช่วยอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน มีการดําเนินการอย่างอย่างรวดเร็ว และมีระบบท่ี
ทันสมัยใน ส่วนของการค้นหา และจัดการข้อมูลต่างๆ ภายใน
ร้านได้ และยังช่วยลดระยะ เวลาในการดําเนินงานต่างๆ ช่วยลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรในการจดบันทึก ลดความผิดพลาดใน
การดําเนินงาน รวมท้ังทําให้ระบบทํางานได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 5.2  ปัญหาและอุปสรรค        

    การดําเนินงานการพัฒนาระบบและการจัดทําระบบได้พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําดังต่อไปน้ี 1) ปัญหาการ
ออกแบบในขั้นตอนการออกแบบระบบ ซ่ึงมีการออกแบบระบบ
ท่ีไม่ ครอบคลุม และไม่มีความละเอียดพอ ดังน้ันจึงทําให้เกิด
ปัญหาในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามมา ภายหลังทําให้เกิด
ความล่าช้าในการเขียนโปรแกรม 2) ปัญหาในการออกแบบ
โปรแกรมให้ผู้ใช้งานระบบเข้าใจและใช้งานได้ง่าย 3) การเขียน
โค้ด มักจะมีปัญหาในการทํางาน อาจเพราะ เป็นภาษาท่ีไม่ถนัด 
และจํา syntax ภาษาไม่ได้ 
 5.3  การแก้ปัญหา       

    แนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาและการจัดทําระบบท่ีพบ 
ดังต่อไปน้ี 1) การแก้ปัญหาในการออกแบบระบบท่ีไม่ครอบคลุม
และไม่มีความละเอียด โดยการศึกษา ตัวอย่างและรูปแบบของ
ระบบจากทางอินเทอร์เน็ต และขอคําแนะนําในการออกแบบ
ระบบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่านอื่น ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบ 2) การแก้ปัญหาด้านการออกแบบ
โปรแกรมให้ผู้ใช้งานเข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น โดย ปรึกษาและ
ขอคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบโปรแกรมให้ผู้ใช้งาน เข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น 3)   
ติดตั้ง Syntax Highlight เพ่ือการแสดงผลของโค้ดในรูปแบบท่ี

ใช้งานง่าย โดยมีวิธีใช้คือกด Ctrl+Shift+P จะปรากฏหน้าต่าง 
Syntax หรือ คําสั่งต่างๆ ให้เลือกใช้ 
6. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบัญชีโรงเรียนอนุบาลจรัน

วิทยานี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับโรงเรียนอนุบาลจรันวิทยาในการ
จัดการข้อมูล ของนัก เรียน ครู  การจัดการค่าธรรมเนียม
การศึกษา การจัดการด้านบัญชี และ การออกรายงานด้านบัญชี
ต่าง ๆ ระบบดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน จาก
ระบบงานแบบเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ท าให้
เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความล้าช้าในการค้นหาข้อมูล การ
สูญหายของข้อมูลเนื่องจากมีข้อมูลจ านวนมาก และการเก็บ
ข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ จึงต้องการปรับเปลี่ยนให้มีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ได้สะดวกรวดเร็ว และยังช่วยประหยัดเวลา
ในการท างาน    

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบัญชีโรงเรียนอนุบาลจรัน
วิทยาได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Visual Basic 2010 และ
ฐานข้อมูลที่ใช้จัดการคือ Microsoft SQL Server 2012 ซึ่งง่าย
ต่อการพัฒนา การติดตั้ง และการบ ารุงรักษา มีการติดตั้งระบบ
แบบ Client-Server   

 ผลที่ได้จากการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบัญชี
โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยาไปใช้ คือช่วยจัดการข้อมูลต่าง ๆ ท าให้
เจ้าของกิจการ และพนักงานได้รับความสะดวกในการด าเนินงาน
และ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ :  ระบบสารสนเทศ การจัดการบัญช ี

Abstract 
This Accounting Management Information System 

for Charanwittaya Kindergarten School  developed for 
Charanwittaya Kindergarten School to manage the 
information of students, teachers, fees management, 
accounting management, and reporting in various 
accounts. This system will help solving the old system 
that stored data in document format with increase 
efficiency of performance to be able to search, and 
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edit to export various report and also help time 
reduction. 
  This system is developed from Visual Basic 2010 
and Microsoft SQL server 2012 as database with client 
installation that simple for development, deployment 
and maintenance.  

Effective of utilization from this system for school is 
to manage various data of information to helping 
proprietor and employee work more  

Keywords  :  Information,  Accounting Management 

1. บทน า
โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา ที่ตั้ง 570 ต าบลส าพันตา อ าเภอ

นาดี  จั งหวัดปราจีนบุ รี  สอนตั้ งแต่ ช้ันอนุบาล 1 ถึ ง ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  2  และในอนาคตจะขยายถึ งระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนจ านวน 210 คน มีบุคลากร 15 คน
แต่เดิมทางโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู และ
ข้อมูลทางด้านบัญชีในรูปแบบเอกสารท าให้เกิดปัญหาหลาย
ประการ  เช่น  ความล้าช้าในการค้นหาข้อมูล การสูญหายของ
ข้อมูล เนื่องจากมีข้อมูลจ านวนมาก และการเก็บข้อมูลที่ไม่เป็น
ระเบียบ จึงต้องการปรับเปลี่ยนให้มีการด าเนินงานรวดเร็ว และ
แก้ไขการสูญหายของข้อมูล  ทางโรงเรียนจึงต้องการระบบ
สารสนเทศเพื่อมาแก้ไขปัญหา  โดยเฉพาะการจัดการเกี่ยวกับ
บัญชีการเงินที่ต้องมีความรอบคอบอย่างมาก ซึ่ งระบบนี้มี
ความสามารถในการจัดการข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลครู  และข้อมูล
ทางด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง  และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
2.1 ความหมายของการบัญชี
การบัญชี (Accounting) เป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการ

หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับ การเงินและจัดหมวดหมู่พร้อมทั้ง
สรุปผลในรูปตัวเงินตลอดจนอธิบายความของผลนั้นด้วย การ
บัญชีนั้นเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 
แล้วน ามาบันทึกจัดหมวดหมู่ และจัดท าเป็นรายงานทางการเงิน

หรืองบการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารภายในกิจการและบุคคลภายนอก
ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ [1] 

2.2 ความส าคัญของข้อมูลทางการเงิน 

ข้อมูลที่ผู้บริหารกิจการต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ประกอบการ
พิจารณาเพื่อวางแผนก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนการวางกลยุทธ์
และการควบคุม เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 
ข้อมูลทางการเงินนับว่าเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากผู้บริหารใช้ข้อมูลทางการเงินช่วยในการวางแผนควบคุม 
และตัดสินใจในการบริหารงานของกิจการ ซึ่งข้อมูลทางการเงิน
โดยทั่ วไปจะอยู่ ในรูปแบบที่ เรียกว่ารายงานทางการเงิน 
(Financial Reporting) หรือที่ เรี ยกกั นทั่ ว ไปว่ างบการเงิน 
(Financial Statement) การที่จะได้ข้อมูลทางการเงินที่ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินจ าเป็นต้องมีวิธีด าเนินการเพื่อให้ ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องเช่ือถือได้ ซึ่งวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลทางการเงินใน
ลักษณะ ที่กล่าวก็คือ วิธีการที่เรียกว่า การบัญชี [2] 

2.3  ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงิน  
ข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บรวบรวมทาง

บัญชีที่แสดงในรูปตัวเงินจึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  ที่มีประโยชน์
ต่อทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการที่หวังผลก าไรหรือกิจการที่ไม่
หวังผลก าไรก็ตาม  เนื่องจากฝ่ายบริหารของกิจการสามารถใช้
ข้อมูลทางการเงินในการวางแผนตัดสินใจ และควบคุมการท างาน
ของคนในองค์กรได้อย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของกิจการ  นอกจากนี้บุคคลภายนอกกิจการก็
สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินในการวางแผน และตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกัน เช่น การลงทุน การให้กู้ยืมและการให้
เครดิตทางการค้า เป็นต้น [3] 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วชิรศักดิ์ และ เยาวภา [1] ได้จัดท าระบบสารสนเทศงาน

ทะเบียนครุภัณฑ์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เพื่อใช้อ านวยความ
สะดวกให้กับหน่วยงานคือ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนครุภัณฑ์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร มี
ฝ่ายงานที่ต้องเข้าใช้ระบบหลายฝ่าย โดยแต่ละฝายงานนั้นจะมี
การก าหนดสิทธิ์การเข้าใชงานระบบ และทุกฝ่ายงานจะใช้
ฐานข้อมูลเดียวกัน ระบบสารสนเทศงานทะเบียนครุภัณฑ์ 
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Visual 
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Basic.Net ส่วนฐานข้อมูลที่ ใช้จัดการระบบคือ SQL Server 

2000 โดยจะมีการท างานของระบบแบบ Client / Server  

 วนิชา และ ดารารัตน์ [2] ได้จัดท า ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเงินเดือนบุคลากร เพื่อใช้กับโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัด
มุทรสงคราม ในการจัดการเงินเดือนให้แก่ บุคลากร และสามารถ
ค้นหา แก้ไข และออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเงินเดือนบุคลากรได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ใช้ภาษา Microsoft Visual  Basic.Net และฐานข้อมูลที่ใช้การ
จัดการ คือ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition มี
การท างานของระบบแบบClient/Server 

สุวิชา และ ดารณีรัตน์ [3] ได้จัดท า ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการคาร์แคร์เพื่อใช้กับร้าน เบียร์ ออโต้  เซอร์วิส ในการ 
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ สามารถค้นหา แก้ไข ข้อมูล 
และออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ระบบสารสนเทศ
การจัดการคาร์แคร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Microsoft 

Visual Basic 2010 และฐานข้อมูลทีใช้จัดการคือ Microsoft 

SQL Server 2008 ซึ่งง่ายต่อการพัฒนา การติดตั้งและการ
บ ารุงรักษา ซึ่งมีการติดตั้งระบบแบบ Client-Server  

3. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บัญชีโรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา  เริ่มต้นมีการศึกษาปัญหาและ
ความเป็นไปได้ของระบบที่จะจัดท าขึ้น  และศึกษาและสืบค้น
ความต้องการของผู้ใช้ระบบว่าผู้ใช้ระบบต้องการระบบที่สามารถ
ท างานด้านใดได้  และน าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบให้สามารถรองรับระบบสารสนเทศได้  และจัดเตรียมข้อมูล
ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดท าระบบ  และพัฒนาขึ้นตามความ
ต้องการ เมื่อจัดท าเสร็จจะท าการทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบหรือที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
และน าไปติดตั้งระบบให้ผู้ใช้งานและให้ผู้ใช้งานการด าเนินงาน 
ประเมินผลผลงานท างานของระบบ และจัดท าเอกสารประกอบ
ขั้นตอนการท างาน 

3.1  วิเคราะห์งานเดิม 

จากการที่ได้ไปศึกษาการจัดการบัญชีของโรงเรียนอนุบาล 

จรันวิทยานั้น มีการด าเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ที่
อาศัยบุคลากรเป็นผู้ด าเนินการ  ซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาด

บ่อยครั้งและพบว่ามีความยุ่งยาก ล่าช้าในการจัดเก็บ ค้นหา การ
ค านวณด้านบัญชีต่าง ๆ การออกรายทางด้านบัญชี ปัจจุบันทาง
โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยามีการจัดการข้อมูลด้านบัญชี ข้อมูล
นักเรียนและข้อมูลครู โดยใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลด้วย 
Microsoft Word และ Microsoft Excel ท าให้ยังไม่เป็นระบบ 

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลจรันวิทยาจึงมีความต้องการที่จะน าระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการบัญชีเข้ามาใช้งานเพื่อท าให้เกิดความ
สะดวกสบาย  ความรวดเร็ว  และความถูกต้องในการด าเนินงาน
มากขึ้น

 3.1.1  ปัญหาระบบงานเดิม   
  3.1.1.1  ข้อมูลมีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสารท าให้ยาก

ต่อการจัดการ    
  3.1.1.2  การเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบเอกสารท าให้เสี่ยงต่อ

การช ารุดหรือสูญหายได้ง่าย    
  3.1.1.3  การเก็บข้อมูลแบบเอกสารท าให้ใช้พื้นที่มากใน

กรณีที่ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น   
3.1.1.4  การค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความล่าช้าและ

ยากล าบาก 

3.2  การออกแบบระบบงานใหม่  
จากข้อมูลที่ได้มาในขั้นตอนการสอบถามและวิเคราะห์ถึง

ความต้องการการใช้งานระบบ  สารสนเทศเพื่อการจัดการบัญชี
โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา  ได้มีความต้องการที่จะน าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดใน
การพัฒนา  ระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  การ
ออกแบบระบบใหม่ประกอบไปด้วย 

3.2.1  ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ 
3.2.1.1  Data Flow Diagram เพื่ อใช้ในการแสดงทิศ

ทางการไหลของขอ้มูล  
3.2.1.2  Data Dictionary เป็นการอธิบายรายละเอียด

และความหมายของข้อมูล 

3.2.1.3  Process Specification เพื่ออธิบายถึงลักษณะ
การประมวลผลข้อมูลว่าท างานอย่างไรเมื่อประมวลผลเสร็จ
แล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปท่ีใดต่อไป 

3.2.1.4  Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการบันทึก
ข้อมูล 
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3.2.2  ส่วนของการออกแบบระบบ 
3.2.2.1  E-R Diagram  

3.2.2.2  Table Layout  

3.2.2.3  Screen Layout 

รหัสสินทรัพย์

1

เลขบัตรประชาชนนักเรียน

ช่ือ

นามสกุล

ท่ีอยู่วัน/เดือน/ปีเกิด
ช้ันเรียน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง

เลขบัตรประชาชนครู

ช่ือ

นามสกุลท่ีอยู่

วัน/เดือน/ปีเกิด
เบอร์โทรศัพท์

ต าแหน่ง

รหัสต าแหน่ง
ช่ือต าแหน่ง

ครู

นักเรียน

สิทธ์ิการเข้าใช้งาน

รหัสการเข้าใช้งาน

สถานะผู้ใช้งาน

ช่ือผู้ใช้
รหัสผ่าน

สถานะ

ค าน าหน้าช่ือ
รหัสค าน าหน้าช่ือ

ค าน าหน้าช่ือ

ประเภทบัญชี
รหัสประเภท

ช่ือประเภท

บัญชีแยกประเภท

เดบิต
เครดิต

วันท่ี

เลขท่ีเอกสารอ้างอิง

ค าอธิบายรายการ

รหัสข้อมูล

ผังบัญชี

ช่ือบัญชี

รหัสบัญชี

ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาเลขท่ีใบเสร็จ

จ านวนเงิน

วันท่ี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

รอบระยะเวลาบัญชี รอบปีบัญชี

วันท่ีเร่ิมต้น

มี

สินทรัพย์และค่า
เส่ือมราคา

ประเภท
รหัสสินทรัพย์

ราคา

มี

M

1

1 M

1

M

M

1

M

1

M1

M

M

1
M

M 1

1

รหัสรอบบัญชี

ช่ือ
หน่วย
ปีท่ีซ้ือ

จ านวนปี

บัญชีหลัก

รายการค่าธรรมเนียม
การศึกษา

รหัสรายการ

ระดับปีการศึกษา
จ านวนเงิน
รายการ

มี
M

1

บัญชีสมุดรายวัน
ท่ัวไป

รหัสรายการ

เดบิต
เครดิต

มี
M

ประเภทรายการ
1

จ านวนเงิน

ข้อมูลโรงเรียน

ช่ือโรงเรียน
เลขท่ี
ต าบล
อ าเภอ

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

มี
M

1

บัญชี

บัญชีหลัก

รหัสรอบบัญชี

รหัสประเภท

รหัสบัญชี

รหัสรายการรหัสรายการ

รหัสค าน าหน้าช่ือ

เลขบัตรประชาชนนักเรียน

รหัสต าแหน่ง
รหัสค าน าหน้าช่ือ

เลขบัตรประชาชนครู

เลขท่ีเอกสารอ้างอิง

มี

1

M

สถานะ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

วันท่ีส้ินสุด

รหัสการเข้าใช้งาน

วันท่ี

รายการ

รายการ

คงเหลือ

ภาคเรียน
ช้ันเรียน

สถานะการพิมพ์ จ านวนคร้ังท่ีพิมพ์

มี

หมายเหตุ

ภาพแสดง ER-Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บัญชีโรงเรยีนอนุบาลจรันวิทยา 

จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน

1.0

ครูธุรการ

ผู้บริหารนักเรียน

ผู้ดูแลระบบ

แ ้มข้อมูลพ้ืนฐานD1ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องการจัดการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อมูลพ้ืนฐานที่ต้องการจัดการ

จัดการข้อมูลนักเร ียน

2.0 แ ้มข้อมูลพ้ืนฐาน

แ ้มข้อมูลนักเร ียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนที่ต้องการจัดการ

D1

D2

จัดการข้อมูลครู

3.0
แ ้มข้อมูลพ้ืนฐานD1

แ ้มข้อมูลครูD3

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อมูลครูที่ต้องจัดการ
ข้อมูลครู

ข้อมูลครูที่ต้องการจัดการ

จัดการข้อมูล
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

4.0

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา
แ ้มข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา ออกรายงาน

7.0

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู

คว
ามต้

องก
ารร

ายง
านด

้านบ
ัญชี

ต่าง
ๆ

ราย
งาน

ด้าน
บัญ

ชีต่
างๆ

แ ้มข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลพ้ืนฐาน

D4

แ ้มข้อมูลนักเร ียนD2

แ ้มข้อมูลครูD3

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู

แ ้มข้อมูลพ้ืนฐานD1
ข้อมูลพ้ืนฐาน

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต ้องการจัดการ

จัดการข้อมูลสินทรัพย์
และค่าเส ื่อมราคา

5.0

D5ข้อมูลสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคา
ข้อมูลสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคาที่ต ้องการจัดการ

D4

แ ้มข้อมูลสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคา
ข้อมูลสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคาที่ต ้องการจัดการ

จัดการข้อมูลบัญชี

6.0

D6 แ ้มข้อมูลบัญช ี

แ ้มข้อมูลพ้ืนฐานD1

แ ้มข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาD4
ข้อมูลบัญชี

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อมูลบัญชีที่ต้องจัดการ

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต ้องจัดการ

D6 แ ้มข้อมูลบัญช ี ข้อมูลบัญชี

จัดการข้อมูล
สิทธ์ิการเข้าใช้งาน

8.0

D7 แ ้มข้อมูลสิทธิ์การเข้าใช้งาน

ข้อมูลครู

ข้อมูลสิทธ์ิการเข้าใช้งานที่ต้องการจัดการ

ข้อมูลสิทธ์ิการเข้าใช้งาน

Username และ Password

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา

ครูธุรการ
ความต้องการรายงานด้านบัญชีต่างๆ

รายงานด้านบัญชีต่างๆ

ข้อมูลครูที่ต้องการค้นหา

ข้อมูลนักเรียนที่ต้องการค้นหา

นักเรียน

ข้อมูลช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

สิทธ์ิการเข้าใช้งาน

ข้อมูลนักเรียนที่ค้นหา

ข้อมูลบัญชีที่ต้องจัดการ

ข้อมูลครูที่ค้นหา

ภาพแสดง Data Flow Diagram Level 0 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดบญัชีโรงเรยีนอนุบาลจรันวทิยา 

4. ผลการด าเนินงาน
หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลรอบระยะเวลาบัญชี 

ภาพที ่1  หน้าจอแสดงข้อมูลรอบระยะเวลาบญัชีและ  
  สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบขอ้มูลรอบระยะเวลา  

 บัญชีได ้

หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลผังบัญช ี

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงข้อมูลผังบัญชีและสามารถเพิ่ม แก้ไข 
ลบข้อมูลผังบัญชีได ้

ข้อมูลประเภทบัญชี 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทบัญชีและสามารถเพิ่ม แกไ้ข 
ลบข้อมูลประเภทบัญชีได ้
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หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลรอบระยะเวลาบญัช ี

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลรอบระยะเวลาบญัชีและสามารถ 
  เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลรอบระยะเวลาบัญชีได ้

หน้าจอแสดงการจัดการสินทรัพยแ์ละค่าเสื่อมราคา 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงข้อมูลสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาและ 

 สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ข้อมูล สินทรัพย์และค่า 
 เสื่อมราคาได ้

หน้าจอแสดงการจัดการรายการคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูลข้อมลูรายการค่าธรรมเนียม 

การศึกษาและสามารถเพิม่ แก้ไข ลบข้อมูลรายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได ้

หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลรายการสมดุบัญชีรายวันท่ัวไป 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการสมดุบัญชีรายวันท่ัวไปและ 

  สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมลูรายการสมุดบญัชีรายวันทั่วไป 

หน้าจอแสดงการจัดการรายการคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลข้อมลูรายการค่าธรรมเนียม 

การศึกษาและสามารถเพิม่ แก้ไข ลบ  ข้อมูล  
รายการคา่ธรรมเนียมการศึกษาได ้
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หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลช าระค่ารรมเนียมการศึกษา 

ภาพที่ 9  หน้าจอแสดงข้อมูลช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ 

 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลช าระค่าธรรมเนียม 

   การศึกษา สามารถออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 

  การศึกษาได้ 

หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลนักเรียน 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงข้อมูลนักเรียนและ สามารถเพิ่ม แกไ้ข 
   ลบ ข้อมูลนักเรียนได ้

หน้าจอแสดงการน าเข้าไ ล์ Excel 

ภาพที่ 11  หน้าจอแสดงการน าเขา้ไ ล์ Excel เพื่อบันทึกข้อม ู

   นักเรียนลงฐานข้อมูล 

5. สรุปผลการวิจัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบัญชีโรงเรียนอนุบาลจรัน

วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี  ได้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับข้อมูลของ 
โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา  ซึ่งระบบงานเดิมนั้นเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร  ท าให้การท างานเกิดความล้าช้า
และมีข้อผิดพลาดได้ง่าย จึงต้องการระบบงานใหม่ที่จะขจัด
ปัญหาต่าง ๆ ที่ ได้ เกิดขึ้นนั้น จากการด าเนินงานผู้จัดท าได้
ออกแบบระบบ  และพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปของ Windows 

Application จั ด ท า เป็ น แ บ บ  Client/Server เพื่ อ ค ว า ม
สะดวกสบายในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดให้การท างานนั้น
ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งาน พบว่าการด าเนินงานมี
ความสะดวกและ รวดเร็วมากขึ้นท าให้การจัดเก็บข้อมูลการ
ค้นหาการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ  ก็สามารถท าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ งานมีระเบียบ และประหยัดเวลามากขึ้น 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านประติมากรรม 
(กรณีศึกษา : ร้านประตมิากรรมแกะสลักหินศิลปะโบราณ) 

 Sculpture Shop Management Information System 
(Case Study : SOLUTION ART ANGKOR STORE) 

ปิยะ  กุตัน, ขนิษฐา  เจริญ , และ พาฝัน  ดวงไพศาล 

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี 
5506021621090@fitm.kmutnb.ac.th, 5506021632016@fitm.kmutnb.ac.th, pafan.d@fitm.kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านประติมากรรมนี้

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับร้านประติมากรรมแกะสลักหินศิลปะโบราณ
ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ การสอบถามราคาสินค้า 
การตรวจสอบราคาสินค้า สินค้า ทะเบียนกรมศิลปากร การสั่ง
ผลิตสินค้าและรับเข้าสินค้า การเสนอราคารวมถึงการจัดการ
ข้อมูลการขายและการช าระเงิน ระบบดังกล่าวช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ใช้จากระบบงานแบบเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารท าให้มีการท างานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถ
ค้นหาแก้ไขข้อมูลและออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
และยังช่วยประหยัดเวลาในการท างาน 

ผลที่ได้จากการน าระบบสารสนเทศการจัดการร้าน
ประติมากรรมไปใช้กับร้านประติมากรรมแกะสลักหินศิลปะ
โบราณคือช่วยจัดการข้อมูลต่างๆท าให้เจ้าของกิจการและ
พนักงานได้รับความสะดวกในการด าเนินงานและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ  :  ข้อมูล  สารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  ประติมากรรม 

ABSTRACT 
THIS SCULPTURE SHOP MANAGEMENT 

INFORMATION SYSTEM IS DEVELOPED FOR  SOLUTION 
ART ANGKOR STORE TO MANAGE ALL  INFORMATION OF 
USERS, PRICE INQUIRY, PRICES CHECK, PRODUCT, 
REGISTRATION FINE ART DEPARTMENT, ORDERING, 
BIDDING INCLUDING DATA MANAGEMENT SALES AND 
PAYMENT. SUCH A SYSTEM WOULD HELP TO SOLVE 
PROBLEMS FOR USERS OF OLD SYSTEMS THAT STORE 
DATA IN THE FORM OF DOCUMENTS. IT MAKES THE 
WORK MORE EFFECTIVELY. ALSO, IT MAKES FINDING OUT 

INFORMATION AND DESIGNING VARIOUS REPORTS 
FASTER AND SAVE TIME. 

EFFECTIVE OF UTILIZATION THIS SCULPTURE 
SHOP MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR 
SOLUTION ART ANGKOR STORE IS TO MANAGE VARIOUS 
DATA OR INFORMATION HELPING PROPRIETOR AND 
EMPLOYEE WORK MORE CONVENIENTLY AND CAN 
MONITOR EFFICIENCY ACCURACY. 
KEYWORDS  :  DATA, INFORMATION, INFORMATION 

SYSTEM, SCULPTURE    

1. บทน า
“SOLUTIONS ART ANGKOR” ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม

แกะสลักหินศิลปะโบราณ ผลิต และจ าหน่ายงานหัตถกรรมหิน
ทรายแกะสลักของชุมชนระหว่างสองประเทศ ไทย และ กัมพูชา 
โบราณ จดทะเบียนการค้าโดย นาย พะจุณณ์ เชิดฉินเป็นผู้ดูแล
การผลิตหัตถกรรมหินทรายแกะสลัก โดยมีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ใน
อ าเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย และ เมือง
เสี ยมราฐ  ประ เทศกัมพูชา  โดยช่ า งฝี มื อที่ มี ทั กษะ  และ 

ประสบการณ์แกะสลักหินมามากกว่า 50 ป ี ปัจจุบันใช้การ
จดบันทึกในส่วนของการผลิตถึงรายละเอียดต่างๆ ท าให้ยากต่อ
การค้นหาข้อมูล และ เลขทะเบียนของสินค้า รวมไปถึงการซื้อ
ขาย การช าระเงินมัดจ า การจัดส่งสินค้า และ ข้อมูลของลูกค้าที่
เข้ามาติดต่อ การเก็บข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตสินค้า อื่นๆ      จึง
เล็งเห็นถึง 
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจึงจัดท า ระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในการ
จัดการร้าน ประติมากรรมแกะสลักหินศิลปะโบราณ  เป็น
โปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล  สามารถแก้ไข
ข้อมูล มีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล และลดข้อผิดพลาดใน
การท างานให้มากที่สุด 
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2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1  ความหมายของประติมากรรม

ประติมากรรม เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการ
สร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน้ าหนักและกินเนื้อที่ในอากาศ 
โดยการใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรม 
จะเป็นตัวก าหนด วิธีการสร้างผลงาน ความงามของงาน
ประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงาที่เกิดขึ้นในผลงานการ
สร้างงานประติมากรรมท าได้ 4 วิธี คือ 

 1  การปั้น (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จาก
วัสดุ ที่เหนียว อ่อนตัว และยึดจับตัว กันได้ดี วัสดุที่นิยมน ามาใช้
ปั้น ได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ ามัน ปูน แป้ง ขี้ผึ้ง กระดาษ หรือ ขี้
เลื่อยผสมกาว เป็นต้น 

 2  การแกะสลัก (Carving) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ 
จากวัสดุที่ แข็ง เปราะ โดยอาศัย เครื่องมือ วัสดุที่นิยมน ามาแกะ 
ได้แก่ ไม้ หิน กระจก แก้ว ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น 

 3  การหล่อ (Molding) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จาก
วัสดุที่หลอมตัวได้และกลับแข็ง ตัวได้ โดยอาศัยแม่พิมพ์ ซึ่ง
สามารถท าให้เกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้น
ไป วัสดุที่นิยมน ามาใช้หล่อ ได้แก่ โลหะ ปูน แป้ง แก้ว ขี้ผึ้ง ดิน เร
ซิ่น พลาสติก ฯลฯ ร ามะนา (ชิต เหรียญประชา) 

 4  การประกอบขึ้นรูป (Construction) เป็นการสร้าง
รูปทรง 3 มิติ โดยน าวัสดุต่าง ๆ มา ประกอบเข้าด้วยกัน และยึด
ติดกันด้ วยวั สดุ ต่ า ง  ๆ  การ เลื อกวิ ธี ก ารสร้ า งส รรค์ ง าน
ประติมากรรม ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ต้องการใช้ ประติมากรรม ไม่ว่าจะ
สร้างขึ้นโดยวิธีใด  [1] 

2.2  ความหมายของสินค้า 
สินค้า คือ  การน าผลิตผล (Produce) หรือวัตถุดิบ 

(Raw Material) ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อ ปลา แร่
ธาตุ ฯลฯมาผ่านกรรมวิธีในการผลิต อาจจะใช้เครื่องจักร ออกมา
เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ประเภทของสินค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ 

 1  สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods)   คือ 
สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปเพื่อใช้เอง  

 2  สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) คือ สินค้าที่
ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิตหรือด าเนินงาน  [2] 

2.3  ความหมายของลูกค้า 
ลูกค้า คือ เป้าหมายของธุรกิจทุกประเภท พนักงานขาย

จึงมีหน้าที่ และภาระกิจที่ต้องด าเนิน 

การเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อันจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ และรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ [3] 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ธนัตชัย แซ่ลิ้ม  [4]  ได้จัดท าระบบบริการจัดการร้านค้า
กรณีศึกษาร้านอากาชิ ขึ้นมาแทนงานเดิมที่เป็นระบบเอกสาร 
น ามาประยุกต์ ให้ เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของระบบ

ฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับทางร้าน ขอบเขตงาน
ประกอบไปด้วย การสร้างฐานข้อมูลโดยระบบสามารถเรียกดู
ข้อมูลท ารายงาน ค้นหาข้อมูลและบันทึกข้อมูลได้  การจัดท าได้
พัฒนาในรูปแบบ โปรแกรมประยุกต์ (Application) พัฒนาด้วย
ภ า ษ า Microsoft Visual Basic.NETแ ล ะ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล 
Microsoft Access 2007 ซึ่งง่ายต่อการติดตั้งและบ ารุงรักษา 
สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ประหยัดเวลาลดการใช้กระดาษ 
และลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานแบบเดิม 

 ณีรนุช ศรียี่ทอง และ อธิวรรธน์ ศรีสวัสดิ์  [5]  ได้จัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการขนส่ง และการจัดการเงินเดือน
พนักงาน โดยในการจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการจัดการขนส่ง และการจัดการเงินเดือน
พนักงาน ซึ่งมีขอบเขตงาน การท างาน โดยแบ่งเป็นระบบย่อย ๆ 
โดยระบบสารสนเทศนี้ จะสามารถช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดท าได้พัฒนาในรูปแบบของ 
Windows Application ใช้ภาษา Microsoft Visual Basicในการ
เขียนโปรแกรม และสร้างฐานข้อมูลโดย Microsoft Access ใน
การพัฒนาโปรแกรม 

 ปนัฐสรา หนูเกตุ และ ปรียาภา ลาชัยภูมิ  [6]  ได้จัดท าระบบ
การจัดการด้านการขายและการบริการ ร้านอัดภาพดิจิทัลนี้
พัฒนาขึ้น โดยระบบนี้สร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนในการท างาน 
และความถูกต้องแม่นยาในการค านวณยอดเงินในแต่ละรายการ
การบริการและการขาย ในด้านการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ท า
ให้มีความเป็นระเบียบ ข้อมูลมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง แก้ไข
ข้อมูลและการออกรายงานต่าง ๆ สามารถท าได้รวดเร็วขึ้น 
ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในด้านของเอกสารระบบการ
จัดการด้านการขายและการบริการ ร้านอัดภาพดิจิทัลได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาVisual Basic 2008 และ Microsoft Excel 

สาหรับฐานข้อมูลที่ใช้จัดการระบบ คือ SQL Server 2008 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1  วิเคราะห์งานเดิม

จากการที่ได้ไปท าการศึกษาการด าเนินงานของร้าน  
ประติมากรรมแกะสลักหินศิลปะโบราณ พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูล
อยู่ในรูปแบบของเอกสารท าให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งและ
พบว่ามีความยุ่งยาก และล่าช้าในการจัดเก็บ การค้นหา และการ
ออกรายงาน อีกทั้งการเก็บข้อมูลแบบเอกสารนั้นท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลและช ารุดได้ง่าย และใช้พื้นที่ในการ
จัดเก็บมากหากปริมาณของข้อมูล เพิ่ มขึ้นดั งนั้ นทางร้ าน 
ประติมากรรมแกะสลักหินศิลปะโบราณ จึงมีความต้องการที่จะ
น าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านประติมากรรมเข้ามาใช้
งาน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงานมากขึ้น 
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ภาพที ่1  แสดงการท างานของระบบงานเดิม 

3.2  การออกแบบระบบงานใหม่  
จากข้อมูลที่ได้มาในขั้นตอนการสอบถาม และวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดการร้าน 
ประติมากรรมร้าน ประติมากรรมแกะสลักหินศิลปะโบราณ ได้มี
ความต้องการที่จะน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยแก้ ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบตามผลการวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบงานเดิม ซึ่งจะท าให้ขั้นตอนการพัฒนา
เป็นไปได้อย่าสะดวกรวดเร็วตามก าหนด และถูกต้องตามความ
ต้องการ  
ขั้นตอนในการออกแบบระบบจะแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1  ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ 

3.2.1.1  Data Flow Diagram เพื่อใช้ในการ
แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล 

   3.2.1.2.  Process Specification เพื่ออธิบาย
ถึ งลักษณะการประมวลผลข้อมูลว่ าท างานอย่าง ไร  เมื่ อ
ประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปที่ใดต่อไป 

3.2.1 .3   Data Dictionary เป็นการอธิบาย
รายละเอียดและความหมายของข้อมูล 

3.2.1.4  Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการ
บันทึกข้อมูล 

 3.2.2 ส่วนของการออกแบบระบบ 

3.2.2.1  E-R Diagram 

3.2.2.2  Table Layout 

3.2.2.3  Screen Layout 

ภาพที่ 2  แสดงการท างานของระบบงานใหม่ 

4. ผลการด าเนินงาน
ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการร้านขายรถจักรยานยนต์ของร้านจ่าต้อง มอเตอร์ พบว่ามี
ส่วนประกอบหลักๆ 3 ส่วน คือ การเพิ่ม การแก้ไข การลบ ข้อมูล
ทั่วไปของข้อมูลหลัก เช่น  ข้อมูลลูกค้า  ข้อมูลพนักงาน ข้อมูล
สินค้า ข้อมูลทะเบียนกรมศิลปากร  ข้อมูลการสอบถามราคาเป็น
ต้น  
 ส าหรับส่วนฐานข้อมูลทีใช้จัดการคือ  MySQL Database 

และส่วนการท างานของผู้ใช้งานนั้นจะท างานผ่านโปรแกรมที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Personal Home Page (PHP) จากการ
จัดท างานนั้นได้ผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนการด าเนินงานของ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
จัดการร้านประติมากรรม 

1 หน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ 

ภาพที ่3  แสดงหน้าจอ Login ของโปรแกรมร้านประติมากรรม 

หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอแรกก่อนเข้าใช้งานระบบ โดยผู้ใช้ระบบ
ต้องท าการป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะผ่านเข้า
ไปใช้งานในระบบต่อไปได้ 

2 หน้าจอหลักของโปรแกรมระดับผู้ใช้พนักงาน 

ภาพที ่4  แสดงหน้าหลักของพนักงาน การจัดการของพนักงาน 

เป็นหน้าจอการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกท า
รายการ ระบบ สามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ประกอบไป
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ด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ผลิตข้อมูลสินค้า ข้อมูล
ทะเบียนกรมศิลปากร ข้อมูลการสอบถามราคา ข้อมูลการ
ตรวจสอบราคา 

3 หน้าจอหลักของโปรแกรมระดับผู้ใช้ลูกค้า 

ภาพที ่5  หน้าจอแสดงหน้าหลักของลูกค้า 

เป็นหน้าจอการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเลิกท ารายการ 
ระบบ สามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ ประกอบไปด้วย 
การสมัครสมาชิก การสอบถามราคาสินค้า 

5. สรุปผลการวิจัย
ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการร้ าน  ประติมากรรม

กรณีศึกษา ร้านประติมากรรมแกะสลักหินศิลปะโบราณ  ได้
พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกับข้อมูลของร้าน ประติมากรรมให้มีความ
สะดวกสบาย ทันสมัย และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 
ซึ่งระบบงานเดิมนั้นเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร
ซึ่งท าให้การท างานเกิดความล้าช้าและมีข้อผิดพลาดได้ง่าย  จึง
ต้องการระบบ งานใหม่ที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นนั้น 

 จากการด าเนินงาน ผู้จัดท าได้ออกแบบและพัฒนาระบบ ให้
อยู่ในรูปของ Web Application จัดท าแบบ Client/Server เพื่อ
ความสะดวกสบายในการจัดเก็บข้อมูลต่าง  ๆ โดยจัดให้การ
ท างานนั้นครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งาน พบว่าการ
ด าเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นท าให้การจัดเก็บ
ข้อมูลการค้นหาการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลต่าง  ๆ ก็สามารถท าได้
สะดวกงานมีระบบระเบียบมากขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้น 

5.2  ปัญหาและอุปสรรค 

การด าเนินงานการพัฒนาระบบและการจัดท าระบบได้
พบปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดท าดังต่อไปนี้ 1) ปัญหาในการ
ออกแบบระบบในครั้งแรก อาจไม่ครอบคลุมกับการท างานเพราะ
ยังมี ข้อมูลที่ไม่เพียงพอท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบ
ระบบอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้มีการแก้ไขอยู่เสมอท าให้เกิดความล้า
ช้าในการท างาน  2) ปัญหาในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 

ต้องใช้การศึกษาเพิ่มเติมในช่วงแรกเพราะยังขาดประสบการณ์ใน

การเขียนโปรแกรมอยู่เล็กน้อย 3) ไม่สามารถแสดงข้อมูลจาก 2 
ตาราง และมีการเช็คตัวแปรที่ต้องการได้ 4) ไม่สามารถแสดง
เครื่องหมาย (,) ได้ ในราคาขายและราคาทุน 

5.3  การแก้ปัญหา 
แนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาและการจัดท าระบบ

ที่พบ ดังต่อไปนี้  1) แนวทางการแก้ปัญหาด้านการออกแบบ
ระบบได้มีการแก้ปัญหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รู้ นอกจากนั้น
ยังได้ศึกษาหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตและเล่มปริญญานิพนธ์ของ
รุ่นพี่ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ 2) ท าการศึกษา
เพิ่มเติมในส่วนของการเขียนโปรแกรมในภาษา  PHP และดู
รูปแบบการเรียกใช้หรือการเขียนฟังก์ชั่นต่าง  ๆ ในหนังสือที่
เกี่ยวข้องรวมไปถึงการหาข้อมูลเพิ่มเติมบนอินเตอร์เน็ต 3) การ
แก้ปัญหาการแสดงข้อมูลจาก 2 ตาราง และมีการเช็คตัวแปรที่
ต้องการ  โดยหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และได้ใช้ค าสั่ง SQL 

เพื่อให้โปรแกรมสามารถท างานได้ดีมากขึ้น 4) การแก้ปัญหาการ
แสดงเครื่องหมาย (,) ในราคาขายและราคาทุน โดยหาข้อมูลจาก
อินเตอร์ เน็ต  และใช้ฟั งก์ชั่ นในภาษา JavaScript เพื่อให้
โปรแกรมสามารถท างานได้ดีมากขึ้น 
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การจ าลองการบริหารความสัมพันธ์ลกูค้าโดยใช้ Vtiger 
Customer Relationship Management Simulation Using Vtiger 
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บทคัดย่อ 
โครงงานการจ าลองการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยใช้ 

Vtiger น้ีจัดท าขึ้นเพื่อช่วยให้การศึกษาวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ 
Vtigerในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามีความง่ายขึ้น เน่ืองจาก
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจ าเป็นต้องมีการด าเนินการกับ
รายละเอียดข้อมูลต่างๆของธุรกิจและลูกค้า ซ่ึงมีจ านวนมาก 
หากใช้การท างานแบบเดิม โดยการตรวจสอบผ่านเอกสาร หรือ
การท างานกับบุคลากรที่ มีจ านวนมาก การท างานในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีความล่าช้า มีค่าใช้จ่ายสูง ไปจนถึงลดโอกาสใน   
การแข่งขันในธุรกิจ ซ่ึงซอฟต์แวร์ Vtigerน้ีจะเป็นตัวช่วยอย่างดี
ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 

โดยการจัดท าโครงงานน้ี มีการใช้องค์กรสมมติเพื่อมาจ าลอง
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ Vtigerซ่ึงจัดท า
ออกมาในรูปแบบของชุดทดลองส าหรับการศึกษา โดยภายในชุด
ทดลองจะประกอบไปด้วยวิธีการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆ โดย
แบ่งเป็นใบงาน นอกจากน้ียังมีการแทรกแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้
ศึกษาสามารถทดสอบว่าการศึกษาใบงานน้ันๆ สามารถใช้งานได้
จริงหรือไม่ หากผู้ศึกษาเข้าใจก็จะสามารถท าแบบฝึกหัดได้ และ
การจัดท าโครงงานน้ี จะเป็นต้นแบบชุดทดลองใน การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 

ค าส าคัญ:การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าการจ าลอง 

Abstract 
Vtiger is a project that has purposes of studying 

how to use Vtiger Software to manage Customer 
Relationship Management (CRM). CRM has to contact 
to customer about the businesses and details a lot. It 
takes too much time, cost, and decrease the business 
opportunity by using the old system like a document 
format, Vtiger Software is going to fix the problems 
and makes the business run better  

This Vtiger project using simulation Industry 
Company to do CRM, designing and creating dataset 
for study the programby create the manual of how to 
use the function in Vtiger with a worksheet and 
exercise within and let the student do the manual 
and test it if it’s work or not. And this project is going 
to be a prototype to every project about CRM in the 
future. 

Keyword:Customer Relationship Management, 

Simulation 

1.บทน า
ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ท า ง ธุ ร กิ จ ใ น อ ง ค์ ก ร ทั่ ว ไ ป  มี         

การจัดการตามกระบวนการทางธุรกิจหลาย ๆ ด้าน อาทิ การ
ขาย การกระจายสินค้า การจัดการวัสดุ การผลิตปัจจัยหน่ึงใน
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การด าเนินงานด้านธุรกิจที่ส าคัญคือลูกค้าจะท าอย่างไรให้ลูกค้า
น้ันพอใจกับสินค้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของทางกิจการหรือธุรกิจ
น้ัน ๆ โดยการด าเนินงานที่เน้นความสัมพันธ์และใช้ระบบข้อมูล
น้ันจะเป็นกระบวนการการด าเนินงานของระบบ Customer 

Relationship Management (CRM) หรือการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า ซ่ึงเป็นระบบที่ท าให้องค์กรธุรกิจสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพราะมีรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าในด้านต่าง ๆ 
สามารถวางแผนทางด้านการตลาดและการขายอย่างเหมาะสมใช้
กลยุท ธ์ในการตลาดและการขาย ได้ อย่ างรวด เร็ว และ มี
ประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของลูกค้า หรือเพิ่มและรักษา
ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจ รวมไปถึงลดการท างานที่ ซับซ้อน ลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน เพิ่มโอกาสในการ
แข่งขัน ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร 

ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า จ าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์เข้ามาด าเนินการ  ในโครงงานน้ีได้ใช้ซอฟต์แวร์ 
Vtigerซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า และเป็นซอฟต์แวร์ Open Source มีฟังก์ชันการจัดการใน
งานด้านต่าง ๆ ในส่วนของการขาย การตลาดเป็นต้น แต่       
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ Vtiger ต้องมี       

การเรียนรู้การท างานเป็นอย่างมาก เพราะซอฟต์แวร์น้ีมีหลาย
ฟังก์ชันท าให้การใช้งานมีความยุ่งยากและซับซ้อน 

ดังน้ันเพื่อให้การเรียนรู้การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาความยุ่งยากและซับซ้อน ผู้จัดท า
จึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาการจ าลองการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีการฝึกปฏิบัติงานตามเอกสารใบงาน 
กับชุดข้อมูลจ าลองที่สร้างขึ้น ซ่ึงเป็นการประยุกต์การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ Vtigerกับการจ าลองการด าเนินงานของระบบธุรกิจ
อุตสาหกรรมเข้ า ด้ วย กันโด ย ใช้ ก ารจ าลอง ระบบ ธุร กิ จ
อุตสาหกรรมของการผลิตและจัดจ าหน่ายพัดลม คือ บริษัท วินดี้
พัดลม จ ากัด ซ่ึงเป็นโครงสร้างข้อมูลร่วมกับแบบจ าลองของ
ซอฟต์แวร์ SAP ที่ได้จ าลองการใช้งานแล้วเป็นต้นแบบใน       

การพัฒนา 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
2.1 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship

Management) หมายถึง กระบวนการหรือแผนงานในการศึกษา
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น ความต้องการของลูกค้า หรือ
พฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพราะความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นหัวใจ
ส าคัญของทุกธุรกิจ  

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า มุ่งเน้น 3 ส่วนประกอบส าคัญ 
คือ การขาย (Sales)การตลาด (Marketing) และ การให้บริการ 
(Service)  โดยเชื่อมโยงทั้ง 3 ส่วนเข้ากับข้อมูลลูกค้าซ่ึงทุกฝ่าย
สามารถเข้าถึงได้  

ความส าคัญของระบบความสัมพันธ์ลูกค้าไม่ได้อยู่ที่การน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้เท่าน้ัน แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ 3 ส่วนประกอบดังกล่าวให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร [1] 

2 . 2  ส่ วน ป ระกอบหลั ก ขอ งระบบ การบริ ห า ร
ความสัมพันธ์ลูกค้า 

ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ประกอบด้วย 5 ส่วน
หลัก ดังน้ี 

2.2.1 ส่วนการจัดการข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อ 
(Contact and Account Management) โดย Account คือ 
ข้อมูลลูกค้าที่เป็นองค์กรนิติบุคคลต่างๆ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน 
รัฐวิสาหกิจเป็นต้นนอกจากชื่อบริษัทแล้ว ข้อมูลลูกค้ารวมถึง
ข้อมูลที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องอาทิเช่น ที่อยู่ของสถานที่ต่างๆ สถานที่
ส่งของและสถานที่ออกใบก ากับภาษี และผู้ที่ เ ก่ียวข้องกับ      

การสั่งซ้ือ เป็นต้นส่วนผู้ติดต่อคือข้อมูลบุคคลเม่ือต้องการติดต่อ
กับองค์กร เหล่าน้ีจ าเป็นต้องติดต่อผ่านผู้ติดต่อขององค์กรน้ัน
แทน โดยลูกค้าอาจจะมีผู้ติดต่อได้มากกว่าหน่ึงคน ขึ้นอยู่กับเรื่อง
ที่ต้องการติดต่อและผู้เ ก่ียวข้องในแต่ละเรื่องซ่ึงข้อมูลบุคคล      

ผู้ติดต่ออาจจะเก่ียวข้องกับต าแหน่ง บทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ 
หรือแม้กระทั่งชื่อภรรยา และจ านวนบุตรเป็นต้น  

2.2.2 ส่วนงานบริการลูกค้าอัตโนมัติ (Customer 

Service)เป็นส่วนพื้นฐานหลักในการติดต่อกับลูกค้าของระบบ
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ถือว่าเป็นบริการหลังการขายที่
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จ าเป็นต้องมีในการท าระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าใน
องค์กรโดยข้อมูลที่ควรจะมีเพื่อการบริการลูกค้าได้อย่างดีเช่น 
ข้อมูลรายละเอียดของข้อสัญญาระหว่างองค์กรกับลูกค้า (Detail 

ServiceAgreement) ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าซ้ือสินค้าไป ข้อมูล  

การแจ้งปัญหาสินค้า และประวัติการติดต่อเข้ามาของลูกค้า ทั้ง
ผ่าน Email โทรศัพท์ หรือ Social Media เป็นต้น  

2.2.3 ส่วนบริหารงานขาย อัตโนมัติ (Sales 

Automation)หรือ Sales Force Automationเป็นระบบช่วยให้
งานขายสามารถท างานโดย อัตโนมัติ เริ่มตั้ งแต่ การสร้าง
กลุ่ มเป้าหมาย (Opportunity) การติดตาม (Tracking)        

การจัดการในด้านค าสั่งซ้ือและการตอบสนองต่อค าสั่งซ้ือ (Order 

Fulfillment) การส่งลูกค้าเป้าหมายไปให้กับพนักงานขายที่
รับผิดชอบอัตโนมัติ (Lead & Opportunity Management) 

การควบคุมสินค้าคงคลัง การประมวลผลการขาย ( Sales 

Processes)และการติดตามของปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Followup 

Opportunity) เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ ช่องทางการขาย และ
การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน (Pipeline and Sales 

Forecast Analysis) 

2.2.4 ส่วนบริหารการตลาดอัตโนมัติ (Marketing 

Automation)การสร้างระบบการตลาดอัตโนมัติจ าเป็นต้องอาศัย
ฐานข้อมูลที่ มีลักษณะที่ เ ป็นพลวัตและมีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลาโดยทั่วไปแล้ว การตลาดอัตโนมัติน้ีจะมุ่งเน้นฟังก์ชัน
ส าคัญๆ ด้านการตลาดเช่นการก าหนดระดับของลูกค้าการจัดการ
กลุ่มเป้าหมายการสร้างและบริหารด้าน แคมเปญต่างๆในส่วนน้ี
ถือได้ว่า องค์กรธุรกิจทั่วไปส่วนมากจะไม่ได้น าระบบการตลาด
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และก าหนดและวิธีการติดตามผลโดยใช้
ระบบการติดตามด้วยคน อีกทั้งข้อมูลการตลาดบางส่วนที่อาจอยู่
ในระบบคอมพิวเตอร์มักเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบสถิต คือ
ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ยากที่องค์กร ธุร กิจที่หันมาใช้ระบบ        

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจะพัฒนาหรื อเปลี่ยนรูปแบบ
ฐานข้อมูลจากระบบแบบดั้งเดิม มาเป็นการตลาดอัตโนมัติ 

2 . 2 . 5 ส่ ว น กา ร เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ ร ะบ บ อ่ื น 
(Integration)โดยส่วนใหญ่ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
ท าการเชื่อมต่อกับระบบเบื้องหลังประเภทระบบงานบัญชีส่วน
น้อยที่จะเชื่อมต่อไปถึงระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ

องค์กร (EnterpriseResource Planning)ยกเว้นองค์กรที่จัดซ้ือ
ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับระบบ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรที่ใช้งานอยู่ เช่น SAP 

หรือ Oracle ERP ซ่ึงเป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ      

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้วการที่ระบบ   

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชื่อมต่อกับระบบเบื้องหลัง จะท า
ให้การท างาน และการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด
เวลา และลดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ
บัญชีเช่น ระบบบัญชีลูกหน้ี นอกจากน้ี การเชื่อมต่อกับระบบ
บัญชี ท าให้พนักงานขายสามารถทราบยอดเครดิต และสถานะ
การเงินของลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลารอผลจากฝ่ายบัญชี
การเงินซ่ึงจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการสั่งซ้ือและค่าใช้จ่ายใน  

การบริหารและสร้างความม่ันใจสถานะสินค้าคงคลังเรียลไทม์
ส าหรับการสั่งซ้ือทุกครั้ง [2] 

2.3ซอฟต์แวร์ Vtiger 
VtigerCRMคือ CRM ที่เป็น Open Source เป็นระบบที่รัน

บน Web Base ซ่ึงพัฒนาต่อยอดมาจาก SugarCRMซ่ึงเหมาะ
ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลางเป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้ภาษา PHP กับ MySQL และ VtigerCRMยังสามารถใช้
งานร่วมกับระบบอ่ืนได้ เช่น Outlook และ Joomlaเป็นต้น และ
ได้ มีฟั ง ก์ชัน เ กือบจะค รบทั้ งหมดของระบบการบริหา ร
ความสมัพันธ์ลูกค้าโดยฟังก์ชันหลัก ๆ ดังต่อไปน้ี 

2.3.1 Sales Automation 
เป็นฟังก์ชันส าหรับเก็บข้อมูลของผู้ที่สนใจจะเป็นลูกค้าจาก

บนเว็บไซต์ หรือน าข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบโดยตรง  แล้วสร้าง
กระบวนการการประมวลผลที่ได้คุณภาพ และเปลี่ยนข้อมูล
เหล่าน้ัน ให้กลายเป็นการสร้างโอกาสการขายที่เป็นไปได้ และ
เพิ่มโอกาสในการที่จะประสบความส าเร็จในการขายได้ 

ภาพที่ 1 แสดงโมดูลในฟังก์ชันSales Automation ของ Vtiger 
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2.3.2 Marketing Automation 
เป็นฟังก์ชันที่จะส่งอีเมล์แบบรายบุคคล กลุ่มเป้าหมาย และ

ส่งแบบสุ่มให้กับผู้ติดต่อค้าขาย ผู้ที่สนใจจะเป็นลูกค้า และลูกค้า 
สังเกตว่าแต่ละกลุ่มมีการตอบสนองอย่างไรด้วยอุปกรณ์ที่จะใช้
วิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพของแคมเปญ 

ภาพที่ 2 แสดงโมดูลในฟังก์ชันMarketing Automation ของ Vtiger 

2.3.3 Inventory Management 
เป็นฟังก์ชันส าหรับสร้างฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และการ

ให้บริการโดยรักษาสินค้าคงคลัง ราคามาตรฐานเรททางการเงิน
ขององค์กร และสามารถใช้ในการออกใบสั่งซ้ือใบเสนอราคา และ
ค าสั่งขาย 

ภาพที่ 3 แสดงโมดูลในฟังก์ชันInventory Management ของ Vtiger 

2.3.4 Support Automation 
เป็นฟังก์ชันส าหรับสร้างและติดตามค าร้องขอหรืองานจาก

ลูกค้าผ่านทาง Tickets ของระบบ โดยอนุญาตให้ลูกค้าสามารถ
สร้างและสอดส่อง Ticket ของตนเองรวมไปถึงรายละเอียดผ่าน
ทางช่องทางของลูกค้า(Customer Portal)  

ภาพที่ 4 แสดงโมดูลในฟังก์ชันSupport Automation ของ Vtiger 

2.3.5 Project Management 
ฟังก์ชันที่สร้างและจัดการแผนงานที่สัมพันธ์กับลูกค้าด้วย

รายละเอียดของตัวงาน ที่สามารถจัดการบทบาทหน้าที่ให้กับ
ผู้ใช้งานบนปฏิทินนัดหมายในระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า[3] 

ภาพที่ 5 แสดงโมดูลในฟังก์ชันProject Management ของ Vtiger 

3. การศึกษาโครงสร้างองค์กรสมมติ
โครงสร้างองค์กรสมมติที่ได้ศึกษา และน ามาใช้ร่วมกับการ

สร้างชุดทดลองการจ าลองการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยใช้ 
Vtigerเป็นองค์ กร สมมติที่ อ้ า ง อิงจากปริญญานิพนธ์ของ 
ปวีณา พึ่งสม(2556)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยี
และการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ โดยมีข้อมูลดังต่อไปน้ี[1] 

3.1ข้อมูลบริษัท 
บริษัท วินดี้พัดลม จ ากัดหรือWindy Electric FanCo.,Ltd 

เริ่มก่อตั้งเม่ือปี 2556 ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตและจัดจ าหน่ายพัดลมซ่ึงเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “วินดี้ (Windy)” ได้แก่พัดลมตั้งพื้น พัดลม
ติดผนัง และอะไหล่พัดลมประเภทต่าง ๆ  

บริษัทมีส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ที่  เลขที่  129 หมู่ 21 ถนน
ปราจีนบุรี – เขาใหญ่ ต าบลเนินหอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 25230 และมีการกระจายสินค้าไปตามภูมิภาค
เอเชีย โดยผ่านบริษัทสาขาต่าง ๆ ดังน้ี  
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- ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ 2-45 Aomi, Koto-ku, Tokyo Japan 

- ประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ 1 Orchard Road, Singapore  

- ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ Bangalore, India  

- ประเทศคาซัคสถาน ตั้งอยู่ Astana, Kazakhstan 

3.2  ลักษณะการด าเนินงานธุรกิจ 
บริษัท วินดี้พัดลม จ ากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและประกอบพัด

ลม โดยด าเนินการสั่งวัสดุที่ใช้ในการประกอบจากโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนภายในเครือข่ายเดียวกันและบางส่วนจากตัวแทนจัด
จ าหน่ายวัตถุดิบ และด าเนินการสั่งสินค้าส าเร็จรูปเพื่อจัด
จ าหน่ายจากบริษัทพันธมิตร [4] 

3.3 โครงสร้างองค์กร 

ภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทสมมต[ิ4] 

3.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทสมมต[ิ4] 

4. การออกแบบชุดทดลองการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า 

การออกแบบชุดทดลองในส่วนของการติดตั้ง และการจัดการ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการทดลอง 

ภาพที่ 8 แสดงแผนผงัขั้นตอนของการสร้างชดุทดลองในส่วนของการติดตั้ง
และการจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้องในการทดลอง 

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

586



5. ผลการจัดท าชุดทดลอง
ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า แ ล ะ จั ด ท า ชุ ด ท ด ล อ ง เ พื่ อ             

การจ าลองการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า สามารถแบ่งชุดทดลอง
เป็น 4 กลุ่มดังน้ี 

5. 1  ก ลุ่ ม ก า ร ติ ด ตั้ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ เ พื่ อ ก า ร จ า ล อ ง        
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 

ประกอบด้วย ชุดทดลอง 2 ชุด ดังน้ี 

1. ชุดทดลองที่ 1 การติดตั้งซอฟต์แวร์เ ว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อ
การจ าลองการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดยชุดทดลองน้ีเป็นชุด
ทดลองที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ คือ
ซอฟต์แวร์ XAMPP โดยจะอธิบายเก่ียวกับ  การดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ และการติดตั้งซอฟต์แวร์ XAMPP เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรั บการท าชุ ดทดลอง เพื่ อ การ จ า ลองบริ หา ร
ความสัมพันธ์ลูกค้าในชุดทดลองต่อ ๆ ไป  

2. ชุดทดลองที่ 2 การติดตั้งซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า โดยชุดทดลองน้ีเป็นชุดทดลองที่มีเน้ือหา
เก่ียวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า คือซอฟต์แวร์ Vtigerโดยจะอธิบายเก่ียวกับการดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ Vtiger บนระบบปฏิบัติการและ
การติดตั้งซอฟต์แวร์ Vtigerบนเว็บเบราเซอร์ 

5.2  กลุ่มการติดตั้งและตั้งค่าระบบ (System Setup) 
ประกอบด้วย ชุดทดลอง 4 ชุด ดังน้ี 

1. ชุดทดลองที่ 3 การตั้งค่าในระบบ  โดยชุดทดลองน้ีเป็นชุด
ทดลองที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการตั้งค่าระบบในด้านต่าง ๆ เช่น    

การตั้งค่าในส่วนของรายละเอียดบริษัท การตั้งค่า การเลือกโมดูล 
การปรับแต่งฟิลด์ ในการใช้งาน และการแก้ไขค่าพิคลิสต์ 
(Picklist) 

2.ชุดทดลองที่ 4 การตั้งค่าผู้ใช้งาน (User)โดยชุดทดลองน้ีเป็น
ชุดทดลองที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการตั้งค่าระบบในด้านของผู้ใช้งาน
บนซอฟต์แวร์ Vtiger 

3. ชุดทดลองที่ 5 การน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบโดยชุด
ทดลองน้ีเป็นชุดทดลองที่ มีเน้ือหาเก่ียวกับการน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบบนซอฟต์แวร์ Vtiger 

4. ชุดทดลองที่ 6 การสร้างตัวกรองที่เหมาะสม (Filter)  โดย
ชุดทดลองน้ีเป็นชุดทดลองที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการสร้างตัวกรองที่
เหมาะสมบนซอฟต์แวร์ Vtiger 

5.3 กลุ่มการจัดการผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูล (Users and 
Access Management)  

ประกอบด้วย ชุดทดลอง 3 ชุด ดังน้ี 

1. ชุดทดลองที่ 7 การสร้าง Profiles  โดยชุดทดลองน้ีเป็นชุด
ทดลองที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการสร้าง Profiles บนซอฟต์แวร์ 
Vtiger 

2. ชุดทดลองที่ 8 ต าแหน่งหน้าที่ (Roles)  โดยชุดทดลองน้ี
เป็นชุดทดลองที่ มี เ น้ือหาเก่ียวกับการแก้ไข Roles หรือ      
การก าหนดต าแหน่งหน้าที่เป็นรายบุคคลให้กับผู้ใช้งานในองค์กร
โดยท าหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลรายการต่าง ๆ บน
ซอฟต์แวร์ Vtiger 

3.ชุดทดลองที่ 9 ผู้ใช้งาน (Users)โดยชุดทดลองน้ีเป็นชุด
ทดลองที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการตั้งค่าระบบในด้านของผู้ใช้งานบน
ซอฟต์แวร์ Vtiger 

4. ชุดทดลองที่ 10 กลุ่มผู้ใช้งาน (Groups)โดยชุดทดลองน้ี
เป็นชุดทดลองที่ มีเ น้ือหาเก่ียวกับการจัดการและการเข้าถึง
ผู้ใช้งานในด้านของกลุ่มผู้ใช้งานบนซอฟต์แวร์ Vtiger 

5.4กลุ่ ม ก า รก าห น ดค่ าต่ า ง  ๆ  ภ าย ใน ซ อฟ ต์ แ ว ร์ 
(Configurations)  

ประกอบด้วยชุดทดลอง 1 ชุด ดังน้ี 

1.ชุดทดลองที่ 11 โครงสร้างภายนอก  โดยชุดทดลองน้ีเป็น
ชุดทดลองที่ มี เ น้ือหาเ ก่ียวกับการตั้ งค่าระบบในส่วนของ
โครงสร้างภายนอกบนซอฟต์แวร์Vtiger เช่น การตั้งค่าในส่วน
ของรายละเอียดบริษัท การตั้งค่าสกุลเงิน (Currency)การตั้งค่า
ข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ Outgoing Server และMail 

Converter เป็นต้น 

6.สรุปผลและปัญหา
6.1 สรุปผล 
จากการศึกษาและออกแบบการจ าลอง การบริห า ร

ความสัมพันธ์ลูกค้าและจัดสร้างโครงสร้างองค์กรสมมุติเพื่อ
น ามาใช้ในการสร้างชุดข้อมูล (Data Set) จ าลองและชุดทดลอง
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การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าซ่ึงเป็นการประยุกต์การใช้งาน
ของซอฟต์แวร์Vtigerน้ันได้ท าการศึกษาองค์กรสมมติชื่อบริษัท
วินดี้พัดลมจ ากัดเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจ าหน่าย
พัดลมโดยมีบริษัทสาขาต่างๆกระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียภายใต้
เครื่องหมายการค้า Windy ที่ถูกจัดตั้งในประเทศเพื่อให้    
การด าเนินการจ าลองธุรกิจชัดเจนจึงจ าลองการท างานเฉพาะ
บริษัทสาขาที่จัดตั้งในประเทศไทย 

ซ่ึงในการด าเนินงานตามขอบเขตฟังก์ชันในการสร้างชุด
ทดลองบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า มีการConfigข้อมูลเพิ่มเติม
หลายรายการนอกเหนือจากการสร้างชุดข้อมูล  (Date Set) 

เพื่อให้การท างานของชุดทดลองสมบูรณ์ขึ้น 

จากการทดลองด าเนินการท าให้ได้แบบจ าลองชุดข้อมูล 

(Data Set) และชุดทดลองในการเรียนรู้กระบวนการใช้งาน
ซอฟต์ แ วร์  Vtigerเ ป็ นต้ นแบบชุ ดทดลอง ในการพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจอ่ืนๆต่อไปในอนาคต 

6.2 ปัญหาที่พบ 
ปัญหาในการด าเนินงานน้ันไม่มีเด่นชัด เพราะซอฟต์แวร์ 

Vtigerครอบคลุมการท างานมาก ท าให้การออกแบบชุดทดลอง
หรือการตั้งค่าในซอฟต์แวร์น้ันไม่พบปัญหาใด ๆ แต่มีอุปสรรคคือ
ฟอนต์ที่ Vtigerใช้ในการท างานตัวค่อนข้างบาง รวมไปถึงภาษาที่ 
Vtigerได้จัดท าขึ้นค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน รวมถึงมีการใช้
ภาษาระดับสูงอยู่ ท าให้อาจจะมีข้อผิดพลาดในการเปลี่ยนให้เป็น
ภาษาไทยอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก นอกจากน้ีในส่วนของการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ Xamppและ ซอฟต์แวร์ Vtigerบนเครื่อง หากใน
เครื่องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Apache และซอฟต์แวร์ MySQL 

อยู่แล้ว ต้องท าการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Apache และ 
ซอฟต์แวร์ MySQL ก่อนถึงจะท าการติดตั้งโปรแกรม Xampp ได้ 

7. แนวทางในการพัฒนา
โครงงานในล าดับต่อไป จะมีการออกแบบและ จัดท า

ชุดทดลองเพิ่มเติมในฟังก์ชันต่างๆดังน้ี 

1. ฟังก์ชัน Sales

โดยฟังก์ชันน้ีจะประกอบด้วย การจัดการข้อมูลผู้สนใจที่จะ
เป็นลูกค้า (Leads)การจัดการโอกาสติดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
(Opportunities)การจัดการลูกค้าประเภทคู่ค้า (Contacts)   

การจัดการลูกค้าจากองค์กร (Organizations)  การจัดการ      

ใบเสนอราคา (Quotes)และการจัดการใบแจ้งหน้ี (Invoices) 

2. ฟังก์ชัน Inventory

โดยฟังก์ชันน้ีจะประกอบด้วย การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
(Products) การจัดการข้อมูลบริการ (Services) การจัดการ
ข้อมูลผู้ จัดจ าหน่าย (Vendors)การจัดการสมุดบันทึกราคา
ผลิตภัณฑ์ (Price Books) การจัดการใบเสนอราคา (Quotes) 

การจัดการใบสั่งขาย (Sales Orders)การจัดการใบสั่ง ซ้ือ 
(Purchase Orders)และการจัดการใบแจ้งหน้ี (Invoices) เป็น
ต้น 

3. ฟังก์ชัน Marketing

โดยฟังก์ชันน้ีจะประกอบด้วย การจัดการข้อมูลที่ได้จากหน้า
เว็บ(Webforms)การจัดการข้อมูลแคมเปญ (Campaigns)  และ 
การจัดการการตลาดผ่านอีเมล์ (Email Marketing)  เป็นต้น 

8. เอกสารอ้างอิง
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2556. 
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Center และ CRM, ระบบ CRM ประกอบด้วยอะไรบ้าง, 

21 พฤษภาคม 2556. 

[3]  Vtiger CRM Overview.Available URL;wiki.vtiger.com 

/index.php/Vtiger_CRM. July 2013 

[4]  ปวีณา พึ่งสม. การจ าลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ SAP 

(ฟังก์ชันงาน MM).ปริญญานิพนธ์ , สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2556 
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การจ าลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ SAP (ฟังก์ชันงาน SD) 
Business Processes Simulation Using SAP (SD Function) 

สุธิดา ลายประดิษฐ์    และ สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร
ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี 

5506021620093@fitm.kmutnb.ac.th   sompat.ban@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 โครงงานพิเศษการจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ โดย

ใช้ SAP (ฟังก์ชันงาน SD) นี้จัดท าขึ้นเพื่อออกแบบและ
พัฒนาแบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการระบบ ERP มีการออกแบบ
และสร้างระบบการท างานของบริษัทสมมติขึ้นมา เป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจ าหน่ายพัดลม ช่ือว่า บริษัท 
วินดี้  พัดลม จ ากัด ท าการออกแบบและสร้างชุดข้อมูล
(Data Set) ได้แก่ข้อมูลหลัก (Master Data) และข้อมูล 
ทรานแซคช่ัน (Transaction Data) ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการท างานของฟังก์ชันการขายและการ
กระจายสินค้า เพื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
กระบวนการทางธุรกิจจากชุดทดลองที่ได้สร้างขึ้นมา    
      โครงงานพิเศษนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานของซอฟต์แวร์ 
mySAP ERP ECC 6.0 ท าให้ได้แบบจ าลองชุดข้อมูล (Data 
Set) และชุดทดลองในการเรียนรู้กระบวนการทางธุรกิจเป็น
ต้นแบบชุดทดลองในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ 
ต่อไปในอนาคต 

ค าส าคัญ : กระบวนการทางธุรกิจ, ERP 

Abstract 
This Business Processes Simulation Using SAP (SD 

Function) special project is aimed to   design  

and develop the model  of  Business    Processes 

using SAP software which  manages  ERP  System. 

As this Project, both designing and making the 

management system in the company as 

supposing are created. The business is the 

industry of manufacture and distribution of 

electric fans under the name of company as 

Windy Electric Fans Co., Ltd. For this company, 

the processes consist of designing and making 

Data Set including Master Data and Transaction 

Data which related to processing function of Sales 

and Distribution. This is part of studying and 

practicing in the Business Processes from this 

supposed simulation.  

The special project by using mySAP ERP ECC 

6.0 software and the result is the simulation of 

Data Set and Exercises of studying Business 

Processes. These are the prototype of Exercises 

for developing the others Business Processes in 

the future.  

Key Words : Business Process, ERP 

1.kบทน า
ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ หน่วยงาน และองค์กรขนาด

ใหญ่ เลือกใช้ระบบ System Application Products

1 2 

1 2 
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(SAP) ที่ เ ป็นซอฟแวร์ ส า เ ร็ จรู ปทางธุ รกิ จ  ประ เภท 
Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการบริหาร และควบคุมกระบวนการท างานต่าง ๆ 
ใช้บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ระบบ SAP ประกอบด้วย ฟังก์ชันการท างาน หลาย ๆ 
ฟังก์ชัน และมีการท างานที่แตกต่างกัน แต่มีข้อมูลที่
เช่ือมโยงกันหลายระบบ อาทิ การขายและการกระจาย
สินค้า การจัดการวัตถุดิบ การผลิต การจัดการคลังสินค้า 

การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร จะสามารถใช้งานระบบ
การท างานเพียงระบบเดียวแต่สามารถท างานได้กับทุกส่วน
งานของกระบวนการทางธุรกิจ  

เนื่องจากการด าเนินงานกระบวนการธุรกิจนั้น มีความ
ซับซ้อน ยุ่งยาก และข้อมูลการท างานในทุกฟังก์ชันงานล้วน
มีความส าคัญและต้องน าไปใช้งานร่วมกัน และระบบ SAP 

มีความซับซ้อนและใช้งานยาก ผู้ เรียนจึงจ าเป็นต้องมี
เอกสาร คู่มือ ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด เพื่อท าความเข้าใจ
และฝึกปฏิบัติ จึงจะสามารถใช้งานซอฟแวร์ดังกล่าวได้ 

ดังนั้นเพื่อให้การเรียนรู้การจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาความยุ่งยาก และ
ซับซ้อนของการจัดเตรียมข้อมูลและขั้นตอนการท างาน 
ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาการจ าลอง
กระบวนการทางธุรกิจ โดยมีการฝึกปฏิบัติงานตามเอกสาร
ใบงานกับชุดข้อมูล (Data Set) จ าลองที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็น
การประยุกต์การใช้งานซอฟแวร์ SAP กับการจ าลองการ
ด าเนินงานของระบบธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน โดย
ใช้การจ าลองระบบธุรกิจอุตสาหกรรมของการผลิตและจัด
จ าหน่ายพัดลมเป็นต้นแบบในการพัฒนา และเป็นการ
พัฒนาต่อจากการจ าลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ SAP 

โดยออกแบบพัฒนาการจ าลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ 

SAP (ฟังก์ชันงาน SD)  

2.kทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
  2.1.kSAP (Systems, Applications and Products) 

SAP คือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการงานทุกสายงานของ
ธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่

ถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนิน
กิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ [1] 

2.2kสถาปัตยกรรมของ SAP 

ส าหรับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบ SAP 

นั้น จะประกอบไปด้วยล าดับช้ันของบริการต่างๆ หรือที่เรา
เรียกกันว่า Service โดยเราจะพิจารณาส่วนของบริการ 
ต่ าง  ๆ นี้  ในรูปแบบทางด้ านซอฟต์แวร์  ( Software 

Oriented Approach) ไม่ใช่ในรูปแบบทางด้านฮาร์ดแวร์ 
(Hardware Oriented Approach) ซึ่ง SAP R/3 นี้ จะ
ประกอบไปด้วยส่วนบริการต่าง ๆ 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

2.2.1kPresentation Service คือ การบริการในส่วน
ของรูปแบบหน้าจอที่เรียกว่า Graphical User Interface 

หรือ GUI โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการงานในส่วนนี้
จะเรียกว่า Presentation Server จะสามารถท างานได้ใน
ระบบต่าง ๆ คือ Windows, Linuxkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

       2.2.2kApplication Service  คือ  การบริการในส่วน
ของการท างานทางด้าน Application Logic โดยที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการงานในส่วนนี้ จะสามารถท างานได้
ในระบบต่างๆ คือ Linux และ Windows kkkkkk 

       2.2.3kDatabase Service คือ การบริการในส่วนของ
การดูแลข้อมูลในระบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูล การส ารองข้อมูล และการฟื้นคืนสภาพของข้อมูล 
(Data Recovery) โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการงาน
ในส่วนนี้ จะสามารถที่จะเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
ต่าง ๆ คือ Oracle, Informix, DB/2และ Microsoft SQL 

Server [1]  

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบ SAP 
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2.3kระบบ SAP  นั้นจะประกอบด้วย Application 

Module ต่าง ๆ ดังนี ้

ภาพที่ 2 แสดง Application Module หลัก ๆ ในระบบ SAP 

1)kFI (Financial Accounting) โมดูลทางด้าน
บัญชีการเงินCO Controlling หรือโมดูลทางด้าน 
              2)kCO (Controlling) โมดูลทางด้านบัญชี
บริหารAssetkkkkkkkkkkkkkkkkkkks Management  

              3)kAMj (Fixed  Assets Management) โมดูล
ทางด้านการจัดการสินทรัพย์ถาวรkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

              4)kSD (Sale & Distributions) โมดูลทางด้าน
ขายและการกระจายสนิค้าkkkkkkkkkkManagement หรือ 

              5)kMMk(MaterialkkManagement)kโ ม ดู ล
ทางด้านการจัดการวัตถุดิบดูลทางด้านกาMnagement  

       6)kPP (Production Planning)  โมดูลทางด้าน
การวางแผนการผลิตหาสสสสรื่เวววววววววววววววอโมดูล 

              7)kQMk(QualitykManagement)kk โมดลูทาง 
ด้านการจัดการด้านคุณภาพหรือ้าเดดดดดดดดดดโมดูล 

              8)kPM (Plant Maintenance)  โมดูลทางด้าน
การซ่อมบ ารุ งโรงงานหรือ ดดดดดดดดดดดดโมดูล 

              9)kHR (Human Resource) โมดูลทางด้านการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ห รื อ เ ส ส ส ส ส ส ส  โ ม ดู ล 

10) TR (Treasury ) โมดูลทางด้านการบริหาร
การเงินWF Workfkkkkkkkkkkkkkklow หรือโมดูล    

              11)kkWFb(Workflow) โมดูลดู ข้อมู ล  
ทางด้าน Flow ของกระบวนการท างานโมดูลดูข้อมูล 

              12)kkIS (Industry Solutions)  คือ ส่วน
ระบบงานธุรกิจเฉพาะ [2] 

2.4kฟังก์ ชันงานการขายและการกระจายสินค้า 
(Sales and Distribution)  เป็นระบบส าหรับประมวลผล
รายการขายโดยครอบคลุมตั้งแต่การจัดท าใบเสนอราคา 
การบันทึกการขาย การจัดส่งสินค้า ตลอดจนการออก 
ใบแจ้งหนี้ ซึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อยดังนี้ระบบการขาย 
              2.4.1kระบบการขาย (Sale)การจัดส่งสินค้า 
              2.4.2kร ะ บ บ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า  ( Shipping 

& Delivery)hllllllllllllllllllllllllghghghhghghhghghghg 

              2.4.3kระบบการแจ้งหนี้ (Billing) การจัดส่ง 
       ระบบย่อยต่าง ๆ จะเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน และ
ในขณะเดียวกันระบบบริหารการขายและการกระจายสินค้า 
จะเช่ือมโยงกับระบบอื่น ๆ ซึ่งท าให้สามารถปรับปรุงข้อมูล
ขณะปฏิบัติงานจริง  การเรียกดูรายงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
และเช่ือมโยงข้อมูลของระบบงานอื่น ๆ ไว้ในรายงานฉบับ
เดียวกัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน [3] 

2.5kกระบวนการขาย (The Selling Process) 
หมายถึง ขั้นตอนของเทคนิคการปฏิบัติการขายสินค้าหรือ
บริการให้กับผู้มุ่งหวัง โดยทั่วไปขั้นตอนของกระบวนการ
ขายท่ีสมบูรณ์ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหารายช่ือผู้ที่คิดว่า
จะซื้อหรือผู้มุ่ งหวัง หรือลูกค้าในอนาคต จากนั้นจึ ง
ด าเนินการขายตามขั้นตอนเพื่อกระตุ้นและเร้าให้ผู้มุ่งหวัง
เกิดความสนใจและอยากได้สินค้า จนตัดสินใจซื้อสินค้าที่
เสนอขาย จึงถือว่ากระบวนการขายเป็นขั้นตอนในการ
เปลี่ยนผู้มุ่งหวังให้เป็นผู้ซื้อในที่สุด  
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2.6kการกระจายสินค้า (Distribution) หมายถึง 
“กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม” หรืออาจหมายถึง 
“การขนส่งและการเก็บรักษาตัวสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจ
หนึ่งและระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้น” จาก
ความหมายนี้จะเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัว
สินค้า เป็นการพัฒนาและด าเนินงานระบบการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพดังนั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าจึง
ป ร ะก อบด้ ว ย ก า ร เ คลื่ อ นย้ า ย สิ นท าค้ า ส า เ ร็ จ รู ป 

            2.6.1kการเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูปจากแหล่ง
ผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้ายการเคลื่อนย้ายสินค้าส าเร็จรูป 

            2.6.2kการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
จากแหล่งเสนอขายมายังแหล่งผลิต [4] 

2.7kความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับโซ่อุปทาน 
(Logistic and Supply Chain) Michael E. Porter ได้ให้ 
            Michael E. Porter ได้ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สร้างโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทเพื่อที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันว่าเราสามารถแบ่งกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าได้เป็นสองส่วนด้วยกันคือกิจกรรม
หลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน 
(Support Activities) [5] ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 ทฤษฏีโซ่คุณค่า (Value Chain) 

        2.8kงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  โ ? โ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
   ปวีณา พึ่งสม [6] โครงงานพิเศษเรื่อง การ

จ าลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ SAP (ฟังก์ชันงาน 
MM)” โดยออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองกระบวนการ
ทางธุรกิจโดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการ
ระบบ ERP มีการออกแบบและสร้างระบบการท างานของ
บริษัทสมมติขึ้นมาเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและจัด
จ าหน่ายพัดลมช่ือว่า บริษัท วินดี้พัดลม จ ากัด ท าการ
ออกแบบและสร้างชุดข้อมูล (Data Set) ได้แก่ ข้อมูลหลัก 
(Master Data) และข้อมูลทรานแซคช่ัน (Transaction 

Data) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการท างานของฟังก์ชัน
งานการจัดการวัสดุ เพื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
กระบวนการทางธุ รกิจจากชุดทดลองที่ ได้สร้ างขึ้ น 

      โครงงานพิเศษนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานของ
ซอฟต์แวร์ mySAP ERP ECC 6.0 ท าให้ได้แบบจ าลองชุด
ข้อมูล (Data Set) และชุดทดลองในการเรียนรู้กระบวนการ
ทางธุรกิจ เป็นต้นแบบชุดทดลองในการพัฒนากระบวนการ
ทางธุรกิจอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต สสสสสสสสสสสสสสส 

       อรรถวัฒน์ คล้ายหริ่ม [7] ปัญหาพิเศษเรื่อง 
“การวิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานภายใน
กระบวนจ้างผลิตกระเบื้องเซรามิคส าเร็จรูป โดยระบบ SAP 

ECC 6.0 โมดูล Material Management กรณีศึกษา: 

บริษัทไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จ ากัด (มหาชน)” 
      บริษัทไทย-เยอรมันเซรามิค อินดัสทรี่ จ ากัด 

(มหาชน) ด าเนินการรับจ้างผลิตกระเบื้องเซรามิคส าเร็จรูป 
โดยมีระบบ MFG Pro สนับสนุนการด าเนินงานภายใน
กระบวนการจ้างผลิตสินค้า ซึ่งในปัจจุบันพบว่า มีระยะเวลา
การท างานรวม 52 นาที และจ านวนความผิดพลาดเกิดขึ้น
ทั้งหมด 13 จุด โดยมีขั้นตอนการรับสินค้าเข้าคลังพักสินค้า
ใช้ระยะเวลาในการท างาน 13 นาที และจ านวนความ
ผิดพลาด 3 จุด ส่งผลท าให้ภาพรวมการท างานภายใน
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กระบวนการจ้างผลิตสินค้ามีระยะเวลาและความผิดพลาดที่
มากผิดปกติ 

            ดังนั้นจึงได้มีการน าฟังก์ชันการท างานและพัฒนา
โปรแกรมบนระบบ SAP ECC 6.0 ให้เป็นแบบอัตโนมัติใน
ขั้นตอนการรับสินค้าเข้าคลังพักสินค้า ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่ า  จ า นวนขั้ น ตอนกา รท า ง านทั้ งหมดภาย ใน
กระบวนการจ้างผลิตสินค้าลดลงเหลือ 9 ขั้นตอนจาก 14 

ขั้นตอน ระยะเวลาการท างานลดลงเหลือ 13 นาที จาก 52 

นาที และความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานลดลงเหลือ 3 จุด 
จาก 13 จุด ส าหรับขั้นตอนการรับสินค้าเข้าคลังพักสินค้า 
ส่งผลท าให้ระยะเวลาและจ านวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากผู้ปฏิบัติงานเป็น 0 ไม่มีระยะเวลาและจ านวนความ
ผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานเกิดขึ้นในขั้นตอนการรับสินค้าเข้า
คลังพักสินค้าจึงสรุปได้ว่าการน าระบบ SAP ECC 6.0 มา
สนับสนุนการท างานภายในกระบวนการจ้างผลิตสินค้าท า
ให้มีระยะเวลาการท างานและความผิดพลาดในภาพรวม
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

3.kวิธีการด าเนินงาน   สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
     3.1kการออกแบบโครงสร้างองค์กรสมมต ิประกอบด้วย 

1.kข้อมูลบริษัท
บริษัท วินดี้ พัดลม จ ากัด หรือ Windy 

Electric Fan Co., Ltd เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2556 ประกอบ
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจ าหน่ายพัดลม 

ซึ่งเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

“วินดี้ (Windy)” ได้แก่ พัดลมตั้งพื้น พัดลมติดผนัง และ
อะไหล่พัดลมประเภทต่าง ๆ บริษัท วินดี ้พัดลม จ า    

2.kลักษณะการด าเนินงานธุรกิจ
   บริษัท วินดี้ พัดลม จ ากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต

และประกอบพัดลม โดยด าเนินการสั่งวัสดุที่ใช้ในการ
ประกอบจากโรงงานผลิตช้ินส่วนภายในเครือข่ายเดียวกัน
และบางส่วนจากตัวแทนจัดจ าหน่ายวัตถุดิบ  และ
ด าเนินการสั่งสินค้าส าเร็จรูปเพื่อจัดจ าหน่ายจากบริษัท

พันธมิตร ระบบการขายด าเนินการโดยให้บริษัทย่อยใน
เครือข่ายน าไปจัดจ าหน่ายภายในและภายนอกประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งระบบการขายเป็น 2 ประเภท ดังนี ้ 

- การขายส่ง เป็นการขายไปยังตัวแทนจ าหน่าย  

- การขายปลีก เป็นการขายตรงถึงมือลูกค้ารายย่อย
ผ่านทางบริษัทสาขา 

3.2kกระบวนการการท างานในส่วนของฟังก์ชันงาน
การขายและการกระจายสินค้า 

ภาพที ่4 แสดงกระบวนการการขายและการกระจายสินค้า 

3.3kโครงสร้างของการออกแบบชุดทดลอง 

 ภาพที ่5 แสดงโครงสร้างของการออกแบบชุดทดลอง 

4.kผลการด าเนินงานสสสสสสสสสสสสสสส
     การจ าลองกระบวนการทางธรุกิจโดยใช้ SAP (ฟังก์ชัน 
SD) ได้ข้อมลูต่าง ๆ ดังนี ้
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4.1kข้อมูลส่วน Enterprise Structure 

ภาพที่ 6 แสดงรายการเมนูในการสร้างข้อมูล Enterprise Structure 
  4.2kก าหนดความสมัพันธ์ของข้อมูลสสสสส 

ภาพที่ 7 แสดงรายการเมนูในการก าหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล  

 4.3kข้อมูลส่วนของการออกแบบชุดทดลอง 

ภาพที่ 8 แสดงรายการเมนูในการออกแบบชุดทดลอง 

5.kสรุปผลการด าเนินงานสสสสสสสสสสสสสสสส
    จากการศึกษาและออกแบบการจ าลองกระบวนการทาง
ธุรกิจและจัดโครงสรา้งองค์กรสมมตุิเพื่อน ามาใช้ในการสรา้ง

ชุดข้อมูล (Data Set) จ าลองและชุดทดลองกระบวนการ
ทางธุรกิจ ได้มีการจัดตั้งองค์กรสมมติช่ือบริษัท วินดี้ พัดลม 
จ ากัด เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจ าหน่าย
พัดลม โดยมีบริษัทสาขาต่าง ๆ กระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชีย 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า Windy จึงจ าลองการท างาน
เฉพาะบริษัทสาขาที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งในการ
ด าเนินงานตามขอบเขตโมดูลฟังก์ชันการขายและการ
กระจายสินค้าได้ก าหนดให้องค์กรนี้มีระบบการขาย
ด าเนินงานโดยให้บริษัทย่อยน าไปจัดจ าหน่ายภายในและ
ภายนอกประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งรูปแบบการขาย
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การขายส่งและการขายปลีก 
    ในการสร้ า ง ชุดทดลองกระบวนการทางธุ ร กิ จ
ประกอบด้วยชุดทดลองการสร้างลูกค้ารายใหม่ ชุดทดลอง
กระบวนการขาย และส่วนของทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการ
ขายและการจัดส่งสินค้า ซึ่งในส่วนของชุดทดลองนี้จะมีการ 
Config ค่าข้อมูลเพิ่มเติมหลายรายการที่นอกเหนือจากการ
สร้างชุดข้อมูล (Data Set) เพื่อให้การท างานของชุดทดลอง
สมบูรณ์ขึ้น 
       5.1kปัญหาและอุปสรรคlllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

      5.1.1kพบปัญหาในการสร้างข้อมูลหลัก (Master 

Data) ในส่วนของฟังก์ชันงานการจัดการวัสดุและฟังก์ชัน
งานการขายและการกระจายสินค้า ซึ่งส่งผลต่อการท างาน
ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป สาเหตุเบื้องต้นเนื่องจากระบบมี
โครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนและเช่ือมโยงกันหลายระบบ ไม่มี
เอกสารที่สามารถอ้างอิงให้เข้าใจโครงสร้างทั้งหมดได้ 

     5.1.2kพบปัญหาในการสร้างชุดการทดลองใน
ระยะ เ วลาที่ เ กินก าหนด  ตาม เ ง่ื อน ไขที่ ก าหนดไว้ 
ในกระบวนการท างานของแต่ละชุดการทดลอง เนื่องจาก
พบปัญหาระหว่างการสร้างชุดทดลองท าให้ชุดการทดลอง
ไม่สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้  จึ งส่ งผ ลต่ อ
กระบวนการท างานในขั้นตอนต่อไปllllllllllllllllllllllllllllll 
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       5.2kแนวทางการแก้ปัญหาllllllllllllllllllllllllllllllllll 

           5.2.1kในการแก้ปัญหาของการสร้างข้อมูลหลัก 
(Master Data) จะดูตัวอย่างจากค่าข้อมูลหลัก (Master 

Data) ของ IDES ใน Client 800 ว่าในการสร้างข้อมูลหลัก 
(Master Data) จ าเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้างและต้องมีการ
สร้างข้อมูลย่อยส่วนไหนเพิ่มเติมบ้าง จากนั้นจะท าการ 
Config ค่าข้อมูลที่จ าเป็นข้ึนเพื่อให้สามารถสร้างข้อมูลหลัก 
และน าข้อมูลมาใช้งานในชุดการทดลองได้lllllllllllllllllllll 

     5.2.2kในการแก้ปัญหาของการสร้างชุดการ
ทดลองในระยะ เวลาที่ เ กินก าหนด จะต้ องท าการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของระยะเวลาในกระบวนการท างาน
ต่าง ๆ ของชุดทดลองนั้น เพื่อให้สามารถท างานได้สะดวก
มากขึ้น 
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ระบบสารสนเทศจัดการร้านขายต้นไม้ 
(กรณีศึกษา : ร้านหนึ่งพันธุ์ไม้) 

Information System Management for Tree Shop 
(Case Study : Neung Pun Mai Shop) 

มงคล อาจอ านวย, นวพล บุญเกษม และ สิวาลัย จินเจือ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี

5506021622088@fitm.kmutnb.ac.th, 5506021622045@fitm.kmutnb.ac.th  และ Siwalai.s@fitm.kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 
      โครงงานพิเศษระบบสารสนเทศจัดการร้านขายต้นไม้  
กรณีศึกษา  ร้านหนึ่งพันธุ์ไม้  เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ระบบ
การจัดการการซื้อขายสินค้าภายในร้านทั้งหมดโดยโครงงาน
พิเศษนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบงานเดิมช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบและช่วยให้
เจ้าของกิจการท างานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการสั่งซื้อ 
การขาย การส่งสินค้า การรับเข้าคลังสินค้า การออกรายงาน
สรุปต่าง ๆ เป็นต้น ด้วยนอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
ฐานข้อมูลยังช่วยแก้ปัญหาการจัดกระจายข้อมูล  ท าให้ข้อมูลมี
โอกาสสูญหายได้น้อย  และลดการสิ้นเปลืองในการใช้แฟ้ม
เอกสารจัดเก็บข้อมูลอีกด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศจัดการ
ร้านขายต้นไม้  ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา PHP ส่วน
ฐานข้อมูลที่ใช้จัดการระบบคือ  My SQL  
      โครงงานนี้ ท าให้การจัดการร้านขายต้นไม้หนึ่งพันธุ์ไม้ 
สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานและกลุ่มบุคคลที่ท างาน รวมถึงเจ้าของกิจการและ
พนักงาน 

ค าส าคัญ : ข้อมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศร้านขายต้นไม ้

 Abstract 
     Information management system for plants sale 
project . Study case Nueng Pan Mai Shop. This 
system has purpose  to manage deals in shop, and 
resolve problems in the old system. It also improve 

the data management to have more performance 
such as record , help owner works easier such as 
purchasing, selling, ordering, stocking and reporting 
system. This system will help to record data into 
database to reduce disrupted data, chance to lost 
data and decrease documents used. Information 
management system for plants sale program was 
develop by PHP language. The database 
management is MySQL. 
     This project was made to help Nueng Pan Mai 
Shop works quickly to response requirement of users, 
workers, and owner. 

Keywords : Data , Information, System Management 
for TreeShop 

1. บทน า
ร้านหนึ่งพันธุ์ไม้ตั้งอยู่ที่ ต.หนองชะอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

เป็นร้านจ าหน่ายต้นไม้ต่างๆโดยมีพนักงานประมาณ 5-8 คน 
ภายในร้านจะมีการแบ่งเป็นโซน แต่ละโซนจะมีต้นไม้แตกต่าง
กันไปตามการดูแลรักษา ทั้งนี้ด้วยการขายต้นไม้ ในแต่ละเดือน
เฉลี่ยประมาณ 1 ,000 รายการ และมีแนวโน้มจะมีการเพิ่ม
ปริมาณรายการสินค้าในร้านเพิ่ม จึงท าให้การจัดเก็บข้อมูลต่าง 
ๆ ในร้านมีจ านวนมากขึ้นไปด้วย ประกอบการจัดเก็บเอกสาร
แบบเดิมนั้นเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของการจดบันทึกข้อมูล 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเอกสารต่าง ๆ ได้และในส่วน
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ของการค้นหาข้อมูลกับการจัดเก็บข้อมูลนั้นก็ท าได้ยากและเกิด
ความล่าช้าเพราะข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกอยู่ในรูปแบบกระดาษ 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเสมอในการจัดการร้านหนึ่งพันธุ์ไม้คือ การ
จดบันทึกข้อมูลของสินค้าในคลังแต่ละเดือน ซึ่งบางครั้งเกิดการ
ค านวณรายการสินค้าที่คงเหลือผิดพลาดและท าให้ค านวณ
รายได้ของร้านในแต่ละเดือนผิดพลาดได้ นอกจากนี้การเก็บ
ข้อมูลด้วยสมุดจดบันทึกยังมีปัญหาคือ เมื่อต้องการทราบข้อมูล
การขายสินค้า เพราะไม่มีการแยกประเภทของพันธุ์ไม้ต่างๆไว้
อย่างชัดเจน และต้องใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
2.1 ต้นไม้

        สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่สามารถสังเคราะห์อาหารเพื่อ
ตัวเอง ด้วยวิธีการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์และธาตุอาหาร
จากปัจจัยแวดล้อม (โดยเฉพาะ ดิน น้ า และบรรยากาศ) มา
สังเคราะห์แสงเพื่อก่อให้เกิดอินทรียวัตถุขึ้น อินทรียวัตถุส่วน
หนึ่งจะถูกน ามาสลายโดยขบวนการหายใจและเมตาโบลิซึมเพื่อ
น าพลังงานออกมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  อีกส่วนหน่ึงมีการสะสม
ไว้และถ่ายทอดไปยังสัตว์ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่สะสมในเมล็ด
และส่วนสืบพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่นๆ บางสายพันธุ์สามารถสูงได้
ถึง 115 เมตร และบางพันธุ์สามารถมีอายุยืนยาวสองถึงสามพัน
ปี ต้นไม้ทุกชนิดจัดว่าเป็นพืช แต่พืชบางชนิดอาจไม่จัดว่าเป็น
ต้นไม้ เช่น พืชเถาขนาดเล็ก หญ้า สาหร่าย เป็นต้น ต้นไม้
ประกอบด้วยอวัยวะที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ ราก ล าต้น 
ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่
และส่วนประกอบแตกต่างกันไป [1] 

2.2 ผู้ใช้งานระบบ 
        ผู้ใช้ของระบบ หมายถึงบุคคลที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับ 

ระบบ เพื่อท าให้เกิดการด าเนินการ หรือเพื่อใช้การท างานให้
เป็นประโยชน์ [2] 

2.3 การขายสินค้า 
 การขายสินค้า เป็นศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิด

หรือกระท าตามความคิดของนักขายหรือ การขาย หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการของผู้
มุ่งหวัง และช่วยให้ค้นพบความจ าเป็น ความต้องการ ที่จะได้รับ
การตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่
นักขายน าเสนอ กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ย่อมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์(Products) ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า (Goods) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริการ 

(Services) ผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าสามารถมองเห็นได้ จับต้องได้
หรือสัมผัสได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริการไม่สามารถมองเห็นได้ 
จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ การเสนอขายสินค้าและการบริการจึง
แตกต่างกัน  

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      พ ล ก ฤ ต  จั น ด า  [4] ไ ด้ ท า ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น
คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาระบบจองห้องพักโรงแรมโกลเต้นอินน์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจองห้องพัก
โรงแรม อ านวยความสะดวกในการจักการระบบจองห้องพัก
โรงแรม เพราะปัจจุบันนี้ระบบอินเตอร์เน็ตก็เข้ามามีบทบาท
และมีความส าคัญอย่างอย่างต่อชีวิตประจ าวัน ของมนุษย์อย่าง
มาก แทบจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่งอินเตอร์เน็ตนี้เป็น
ระบบเครือข่ายที่เช่ือมโยงกันทั่วโลก และเป็นแหล่งข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ท าให้เกิดการ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PHP      
       เดชพงษ์ อุ่นชาติ [5] ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฎ เชียงราย ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
เว็บไซต์จัดหางาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยใช้
ภาษาพี เอชพี(PHP Hypertext Preprocessor) ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) โดยการ วิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์จัดหางานหาคุณภาพของ
เว็บไซต์จัดหางาน และเพื่อศึกษา เปรียบเทียบประสิ ทธิภาพ
การให้บริการจัดหารงานโดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีปี ที่ 4 และผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัด
เชียงรายจ านวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยคือ เว็บไซต์
จัดหางาน และแบบสอบถามความพึงพอใจจากนั้นน าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
หาค่าเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

 ธีรศักดิ์ สะกล [6] ไดศึกษาการวิเคราะหการออกแบบ
เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา โดยน าเอาหลักการการออกแบบ
เว็บไซตท าการพิสูจนโดยวิธีการวิเคราะหเว็บไซตของสถาบัน
การ ศึกษาประกอบดวยมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยและ 
สถาบันที่มีการเรียนการสอนที่สูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวน 138 เว็บไซต ผลการวิจัยพบวาการออกแบบเว็บ
ไซตของสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ สอดคลองกับหลักการ 
พื้นฐานในการออกแบบเว็บไซต ์  

3. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

597



ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบบสารสนเทศจัดการร้านขาย
ต้นไม้ เริ่มต้นมีการศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบที่
จะจัดท าขึ้น และศึกษาและสืบค้นความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ว่าผู้ใช้ระบบต้องการระบบที่สามารถท างานด้านใดได้ และน า
ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถรองรับ
ระบบสารสนเทศได้ และจัดเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการ
จัดท าระบบ และพัฒนาขึ้นตามความต้องการ เมื่อจัดท าเสร็จจะ
ท าการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบหรือท่ี
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และน าไปติดตั้งระบบให้
ผู้ใช้งานและให้ผู้ใช้งานการด าเนินงานและประเมินผลผลงาน
ท างานของระบบ และจัดท าเอกสารประกอบขั้นตอนการท างาน 

3.1  วิเคราะห์งานเดิม 
จากการที่ได้ไปศึกษาปญัหาส่วนใหญ่ที่พบเสมอในการ

จัดการร้านหนึ่งพันธุ์ไม้คือ การจดบันทึกข้อมูลของสินค้าในคลัง
แต่ละเดือน ซึ่งบางครั้งเกิดการค านวณรายการสินค้าที่คงเหลือ

ผิดพลาดและท าให้ค านวณรายไดข้องร้านในแต่ละเดือน
ผิดพลาดได้ นอกจากนี้การเกบ็ข้อมูลด้วยสมดุจดบันทึกยังมี

ปัญหาคือ เมื่อต้องการทราบข้อมลูการขายสินค้า เพราะไม่มีการ  
แยกประเภทของพันธุ์ไม้ต่างๆไว้อย่างชัดเจนท าให้ค้นหาได้ยาก 

ภาพที ่1  แสดงการท างานของระบบงานเดิม 

3.2 การออกแบบระบบงานใหม่ 
     จากข้อมูลที่ได้มาในขั้นตอนการสอบถามและวิเคราะห์

ถึงความต้องการการใช้งานระบบ สารสนเทศจัดการร้านหนึ่ง
พันธุ์ไม้ ได้มีความต้องการที่จะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น จึงได้ เกิดแนวคิดในการพัฒนา ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  การออกแบบระบบใหม่
ประกอบไปด้วย 

 3.2.1 ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ 
             3.2.1.1 Data Flow Diagram เพื่อใช้ในการ

แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล   
       3.2.1.2  Data Dictionary   เป็นการอธบิาย

รายละเอียดและความหมายของข้อมูล 

             3.2.1.3  Process Specification เพื่ออธิบายถึง
ลักษณะการประมวลผลข้อมูลว่าท างานอย่างไรเมื่อประมวลผล
เสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปท่ีใดต่อไป  

             3.2.1.4  Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการ
บันทึกข้อมูล 

  3.2.2  ส่วนของการออกแบบระบบ 
 3.2.2.1 E-R Diagram 

  3.2.2.2 Table Layout    
 3.2.2.3 ScreenLayout 

ภาพที่ 2 แสดงการท างานของระบบงานใหม่ 

4. ผลการด าเนินงานและทดสอบระบบ
ผลจากการวิเคราะห์   และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการร้านขายต้นไม้   พบว่ามี ส่วนประกอบหลัก ๆ  3  
ส่วน  คือ  การเพิ่ม  การแก้ ไข  การลบ  ส าหรับส่วนการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  นั้นได้พัฒนา
ระบบเป็นแบบ Web Application โดยใช้ PHP ในการเช่ือมต่อ 
ฐานข้อมูล 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 
หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอแรกก่อนเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้งาน 

1. หน้าจอแสดงการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน
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ภาพที่ 4  แสดงหน้าจอจัดการขอ้มูลพืน้ฐาน 
 เป็นหน้าจอการจัดการข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกท ารายการ 
ระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ ประกอบด้วย การจัดการข้อมูล
หน่วยนับ ข้อมูลค าน าหน้า ข้อมูลต าแหน่ง ข้อมูลประเภท ข้อมูลต้นไม้ 
ข้อมูลพันธุ์ไม้ 

2. หน้าจอการจัดการข้อมูลหลัก

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอข้อมูลหลัก 
 เป็นหน้าจอการจัดการข้อมูลหลักเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกท ารายการ 
ระบบ สามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ ประกอบด้วย การจัดการ
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า  ข้อมูลสินค้า ข้อมูลร้านจัดจ าหน่าย  

3. หน้าจอการจัดการข้อมลูการสั่งซือ้

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า 
 เป็นหน้าจอการจัดการข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า เพื่อให้ผู้ใข้งานท า
รายการ สารมารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้  

5. สรุปผลการวิจัย
ระบบสารสนเทศจัดการร้านขายต้นไม้ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ

จัดการกับข้อมูลของร้านหนึ่งพันธุ์ไม้ให้มีความสะดวกสบาย 
ทันสมัย และ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ซึ่งระบบงาน
เดิมนั้นเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งท าให้การ

ท างานเกิดความล้าช้าและมีข้อผิดพลาดได้ง่าย จึงต้องการ
ระบบงานใหม่ที่จะขจัดปัญหา ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นนั้น จากการ
ด าเนินงานผู้จัดท าได้ออกแบบและพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปของ 
Web Application จัดท าแบบ Online เพื่อความสะดวกสบาย
ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดให้การท างานนั้นครอบคลุม
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน พบว่าการด าเนินงานมีความ
สะดวกและ รวดเร็วมากขึ้นท าให้การจัดเก็บข้อมูลการค้นหา
การเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ  ก็สามารถท าได้สะดวก งานมี
ระเบียบมากข้ึนและประหยัดเวลามากขึ้น 

5.1 ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาที่พบในการพัฒนาและการทดลองใช้ระบบ มี

หลาย ประการ เช่น (1) ปัญหาในการออกแบบระบบในขั้นตอน
แรก ซึ่งมีการออกแบบระบบไว้ไม่ครอบคลุมและมีความละเอียด
ไม่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการท าโปรแกรมท าให้เกิด
ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล จึงได้มีการศึกษาหา
ความรู้ทางอินเตอร์เน็ตเล่มปรญิญานิพนธ์ของรุ่นพี่และหนังสือที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ (2) ปัญหา
ทางด้านเทคนิคมีปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง ฟังก์ชัน เมนูการสั้ง
ซื้อ เพื่อที่จะท าการในการจัดการเกี่ยวกับการสั้งซื้อสินค้า  ให้
Ajax ได้เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขายกล้วยไม้ม็อคคาร่า 
(กรณีศกึษา : สวนเทียนทองออรค์ิดส)์ 

Information System for Mokara Orchid Selling Management 
(Case Study : Tian Tong Orchid Garden) 
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บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขายกล้วยไม้ม็อคคาร่า 

ได้พัฒนาขึ้นส าหรับสวนเทียนทอง ออร์คิดส์ ในการจัดการ 
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ลงกระดาษแบบเดิม ระบบที่จัดท าสามารถแก้ปัญหาการกระจาย
ของข้อมูล ท าให้ข้อมูลมีโอกาสสูญหายได้น้อย และลดการ
สิ้นเปลืองเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขายกล้วยไม้ม็อคคาร่า
ออกแบบเป็น Web Application ใช้ XAMPP 3.2.1 ช่วยในการ
จัดการฐานข้อมูล  

ผลที่ได้จากการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขาย
กล้วยไม้ม็อคคาร่าไปใช้คือ สามารถช่วยในการบริหาร จัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ของสวนได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ดูแลกิจการ พนักงาน 
และลูกค้าได้รับความสะดวกในการท างานและการใช้บริการ 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ การจัดการการขาย 

Abstract 
 Information System for Mokara Orchid Selling 
Management developed for Taintong Orchid. The 
system has purpose to manage data easier than old 
system which were documents. That's mean the new 

system is the solution for old system. It can resolve 
datas and documents lost, So It can reduce paper 
used. 
 Information System for Mokara Orchid Selling 
Management is web application run on XAMPP 3.2.1. 
 Garden Owner, Employees and Customer would be 
more comfortable because the result of information 
system for Mokara Orchid Selling Management will 
now be useful and in the future too. 
Keywords : Information, Selling Management 

1. บทน า
ส ว น เ ที ย น ท อ ง  อ อ ร์ คิ ด ส์  มี ที่ ตั้ ง อ ยู่ ที่  7 / 1  ม . 5

ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นสวนที่มีขนาด 5 ไร่ 2
งาน แบ่งเป็นท าสวนกล้วยไม้ 3 ไร่ 2 งาน ทางสวนได้ด าเนินการ
ขายกล้วยไม้สกุล “ม็อคคาร่า” โดยมีสายพันธ์ุที่เป็นที่นิยมในการ
สั่งซ้ือประมาณ 15 สายพันธ์ุ โดยจะเป็นการขายแบบ ขายตาม 
ค าสั่ ง ซ้ือของบริษัทแบบไม้ตัดดอก  และ การขายให้แม่ค้า 
เป็นไม้ตลาด การขายตามค าสั่งซ้ือของบริษัทแบบไม้ตัดดอก เป็น
การขายแบบตัดดอกขายเป็นช่อโดยทางบริษัทจะท าการสั่งซ้ือ 
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กล้วยไม้ไว้ก่อนล่วงหน้า ทางสวนจะท าการตัดกล้วยไม้และส่งให้
ตามค าสั่งซ้ือที่ได้สั่งไว้ตามวันที่ ได้ตกลง การขายให้แม่ค้าเป็น 
ไม้ตลาดน้ัน เป็นการน าช่อดอกที่ตกเกรดมารวมเป็นก า และ
วางขายตามท้องตลาด 

ในแต่ละวันทางสวนเทียนทอง ออร์คิดส์ มีการรับค าสั่งซ้ือจาก
บริษัทเป็นจ านวน 3-7 บริษัท และอาจมากถึง 15 บริษัท โดยจะมี
การขายสินค้า วันละประมาณ 3,000-5,000 ช่อ และมากถึง 
12,000 ช่อ ในช่วงมีที่ค าสั่งซ้ือเข้ามาเป็นจ านวนมาก และมี
แนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันทางสวนเทียนทอง 
ออร์คิดส์ มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร ซ่ึงอาจท าให้มี
การตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึงเม่ือมีการซ้ือขายสินค้า อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานได้ 

สวนเทียนทอง ออร์คิดส์ จึงควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการขายกล้วยไม้ม็อคคาร่าขึ้น เพื่อช่วยให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล และท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
2.1 ไม้ดอก   คือพันธ์ุไ ม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก

ดอก   พันธ์ุไ ม้ชนิด น้ีมีลั กษณะดอกสวยงาม   มีทั้ ง ไ ม้ยืนต้น 
ขนาดใหญ่  ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก  บางชนิดมีดอกสวยงามติดต้น 
นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่   เรียกว่าไม้ดอก เช่น 
ลั่นทม ยี่โถ ยี่เข่ง เข็ม ชวนชม ดาวกระจาย บานชื่น พุทธรักษา 
โป๊ยเซียน เป็นต้น  บางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกน าไปใช้ประโยชน์
โดยตรง เรียกว่า ไม้ตัดดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง หน้าวัว 
เบญจมาศ ซ่อนกลิ่น ขิงแดง กล้วยไม้ เป็นต้น   

ไม้ประดับ  คือพันธ์ุไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่าง 
รูปทรง สีสันของล าต้น และใบ พันธ์ุไม้ชนิดน้ีจะมีรูปทรง รูปร่าง 
สีของล าต้น และใบสวยงามแตกต่างกันไป  นิยมปลูกประดับ
ตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งในพื้นดินและในกระถาง มีทั้งไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก เช่น ปาล์มต่าง ๆ ข่อย สนชนิด

ต่าง ๆ ไทรยอดด่าง ฤาษีผสม เฟิร์นชนิดต่าง ๆ สาวน้อยประแป้ง 
ว่านกาบหอย เป็นต้น

ไม้ดอกไม้ประดับ จึงหมายถึงพันธ์ุไม้ที่ปลูกขึ้นเพื่อท าให้เกิด
ความสวยงามทั้งภายในบริเวณบ้าน เช่น ในบริเวณสนามรอบ ๆ 
ตัวบ้าน แขวนไว้ตามชายคาบ้าน และตั้งประดับไว้ตามส่วนต่าง ๆ 
ภายนอกตัวบ้านหรืออาคาร [1]

2.2 ม็อกคาร่า (Mokara)  เป็นกล้วยไม้ลูกผสม 3 สกุล 
โดย ในชั้นแรกนักพัฒนาพันธ์ุ ได้น ากล้วยไ ม้สกุลอแรคนิส 
(Arachnis) หรือเอ้ืองแมลงปอ ซ่ึงพบทางภาคใต้ มาผสมกับ 
สกุลแวนด้า (Vanda) ซ่ึงพบมากทางภาคเหนือ ได้แก่ ฟ้ามุ่ย 
เอ้ืองสามปอย เรียกเป็นสกุลใหม่ว่า อเรนด้า (Aranda) แล้วน า 
อเรนด้ามาผสมกับสกุลเข็ม (Ascocenda) ได้แก่ เข็มแสด 
เข็มแดง ซ่ึงเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกขนาดเล็ก กลายเป็นสกุลใหม่ 
เรียกว่า “ม็อกคาร่า” ซ่ึงมีความโดดเด่นของแต่ละสายพันธ์ุมาเป็น
หลักในการผสมพันธ์ุคือ ม็อกคาร่าได้ความเป็นกล้วยไม้ที่ทนแดด
ทนฝน และแตกหน่อได้เป็นอย่างดีจากอแรคนิส ได้ขนาดดอก
ใหญ่จากสกุลแวนด้า คือฟ้ามุ่ย และคุณสมบัติที่ 3 ที่เด่นของสกุล
เข็มคือ จ านวนดอกและจ านวนช่อที่มากเป็นพิเศษ ซ่ึงนักพัฒนา
พันธ์ุได้ดึงคุณสมบัติของ 3 สกุลน้ีมาอยู่ในสกุลเดียวคือ ม็อกคาร่า 

[2]

2.3 พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ 
และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้าง
ค าสั่งมาจาก ภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษา 
พีเอชพีน้ันง่ายต่อการเรียนรู้ เป้าหมายหลักของภาษาน้ี คือให้
นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจที่มีความตอบโต้ได้อย่าง
รวดเร็ว [3] 

2.4 Bootstrap คือ Front-end Framework รูปแบบหน่ึง 
ซ่ึง Front-end หมายถึง ส่วนที่แสดงผลเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน
ทั่วไป (Users) หรือหน้าเว็บไซต์ ส่วน Framework หมายถึง สิ่งที่
ช่วยก าหนดกรอบของการท างานให้เป็นไปในทางเดียวกัน [4] 
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2.5 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียน
โปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง 
JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" 
(Script) ซ่ึงในการสร้างและ พัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML)  
เพื่อให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหวสามารถอบสนองผู้ใช้งานได้มาก
ขึ้น [5] 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กมลชนก ทองหม่ืน และ เมวิกา  ทองก าพร้า [6] ได้

จัดท าโครงงานพิเศษเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
สวนมะม่วง (กรณีศึกษา: สวนมะม่วงคุณดวงใจ) โดยระบบที่
จัดท ามีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ระบบ
ดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้จากระบบงานแบบเดิมที่มี
การ จัดเ ก็บข้อ มูล ในแฟ้มเอกสาร  ท าให้ มีการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่ มมากขึ้น อีกทั้ งยั ง มีการ จัดเ ก็บข้อ มูลใน
คอมพิวเตอร์ท าให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น สามารถค้นหา 
แก้ไข และออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และยังช่วยให้
ประหยัดเวลาในการท างาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวน
มะม่วงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 

2010 และฐานข้อมูลที่ใช้จัดการคือ Microsoft SQL Server 
2010 Express มีการติดตั้งระบบแบบ Stand Alone 

กนกพร น้อยมาลา และ พิจิตรา พันธ์ุสะอาด [7] ได้
จัดท าโครงงานพิเศษเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสปา
เพื่อสุขภาพ (กรณีศึกษา: สปาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)  โดยระบบที่จัดท ามีความสามารถในการ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของสปา ตั้งแต่การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลหลัก ข้อมูลการจอง และการใช้บริการ ข้อมูลการสั่งซ้ือ 
รับเข้า และการเบิกผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปใช้และจ าหน่ายในสปา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสปาเพื่อสุขภาพจะช่วยแก้ปัญหา
ระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงกระดาษแบบเดิม ระบบที่จะ
เกิดน้ีมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มี
การจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ง่ายต่อการ
ค้ นห าข้ อ มู ล  และ ยั ง ช่ ว ยป ร ะหยั ด เ ว ล า ในการท า ง า น 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสปาเพื่อสุขภาพ ได้ถูกพัฒนาขึ้น 

โดยใช้ภาษา PHP Version 5.4.0 และฐานข้อมูลที่ใช้จัดการคือ 
MySQL 
3. วิธีการด าเนินงาน

ในการจัดท าโครงงานพิเศษน้ีจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในระบบงานเดิม และหาแนวทางการแก้ไข หลังจาก
ขั้นตอนการวิเคราะห์หาปัญหาน้ัน ก็จะท าการออกแบบ Data  

Flow Diagram และออกแบบฐานข้อมูล เพื่อท าให้สามารถมอง
ภาพรวมของงานที่จะท าในระบบงานใหม่ได้ทั้งหมด  โดย
ระบบงานใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นน้ันจะสามารถรองรับกับการท างาน
เดิมได้  และพัฒนาในส่วนการจัดการของผู้ใช้ โดยพัฒนาใน
รูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น และใช้ DBMS MySQL เป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูล 

ภาพท่ี 1  Context Diagram ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขาย
กล้วยไม้ม็อคคาร่า 

ภาพท่ี 2  ER-Diagram ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
การขายกล้วยไม้ม็อคคาร่า 

4. ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานในการจัดท าโครงงานระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการการขายกล้วยไม้ม็อคคาร่า กรณีศึกษา สวนเทียนทอง 
ออร์คิดส์ 
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ภาพท่ี 3  แสดงหน้าจอ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

เป็นส่วนเริ่มต้นของโปรแกรม ต้องท าการเข้าสู้ระบบด้วย 
Username และ Password ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งาน
โปรแกรมได้ 

ภาพท่ี 4  แสดงหน้าจอเมนู หลังจากท าการเข้าสู่ระบบ 
เป็นส่วนเมนูหลักของระบบ โดยสามารถจัดการข้อมูลหลัก 

ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการรับค าสั่งซ้ือ เป็นต้น 

ภาพท่ี 5  แสดงหน้าจอข้อมูลหลัก 
เป็นหน้าจอการจัดการข้อมูลหลักเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกท า

รายการ ระบบสามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ ประกอบไป
ด้วย ข้อมูลสี ข้อมูลขนาด ข้อมูลหน่วยนับ ข้อมูลพนักงาน และ
ข้อมูลสวนเครือข่าย 

ภาพท่ี 6  แสดงหน้าจอข้อมูลส ี
ในส่วนน้ีสามารถท าการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลสีได้ ข้อมูล

ขนาด ข้อมูลหน่วยนับ ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลสวนเครือข่าย 
จะมีรูปแบบเดียวกับข้อมูลสี 

ภาพท่ี 7  แสดงหน้าจอข้อมูลลูกค้า 
เป็นหน้าจอการจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกท า

รายการ ระบบสามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ประกอบไป
ด้วย ลูกค้าบริษัท และลูกค้าไม้ตลาด 

ภาพท่ี 8  แสดงหน้าจอข้อมูลลูกค้าบริษัท 
ในส่วนน้ีสามารถท าการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลลูกค้าได้ ข้อมูล

ลูกค้าไม้ตลาด จะมีรูปแบบเดียวกับข้อมูลลูกค้าบริษัท  
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ภาพท่ี 9  แสดงหน้าจอการรับค าสั่งซื้อ 
ในส่วนน้ีสามารถท าการเพิ่ม แก้ไข ลบ และดูรายละเอียด 

ข้อมูลการรับค าสั่งซ้ือได้ 

ภาพท่ี 10  แสดงหน้าจอรายละเอียดการรับค าสั่งซื้อ 
ในส่วนน้ีสามารถท าการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลรายละเอียด

การรับค าสั่งซ้ือได้ 

ภาพท่ี 11  แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลรายละเอียด 
การรับค าสั่งซื้อ 

เป็นส่วนที่เพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อมูลการรับค าสั่งซ้ือ 

ในส่วนของการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดการรับค าสั่งซ้ือน้ันมี
รูปแบบเดียวกับการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลการรับค าสั่งซ้ือ 

5. สรุปผลการวิจัย
ในการด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ

ขายกล้ วย ไ ม้ ม็อคคาร่ า  ท า ให้ สามารถด า เ นิ นงานได้ รั บ 
ความสะดวก และประหยัดเวลาในการด าเนินงานมากขึ้น 
      การจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขายกล้วยไม้
ม็อคคาร่าได้แล้วเสร็จ และท าการทดสอบการปฎิบัติงานของ
โปรแกรมพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขายกล้วยไม้ 

ม็อคคาร่าสามารถด าเนินการปฏิบัติงานให้กับทางสวนเทียนทอง 
ออร์คิดส์ ได้จริ ง  และช่วยให้การด าเ นินงานของพนักงานที่
เ ก่ียวข้องกับระบบงานมีความสะดวกและ  รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

5.1  ปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินงานการพัฒนาระบบและการจัดท าระบบได้พบ

ปัญหา และอุปสรรค์ในการจัดท าดังต่อไปน้ี  1) ขอจ ากัดในเรื่อง  
Event Handle ของ PHP เน่ืองจาก PHP ไม่สามารถที่จะ
ตรวจจับ Event ต่างๆบนหน้าเ ว็บไซต์ ได้ 2)  ปัญหาด้าน 
Authentication ของ User เช่นการใช้งานหลายๆ User ในหน่ึง 
Platform และการใช้งาน User เดียวในหลาย Platform 
3) ปัญหาการ Conflict ของไฟล์ เม่ือ Developer หลายคน
ท างานร่วมกัน 

5.2  การแก้ไขปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการพฒันาและการจัดท าระบบ

ที่พบ ดังต่อไปนี  ้  1) จากเดิมที่มีการใช้ PHP Render หน้า
เว็บไซต์ ได้เปลี่ยนมาเป็นการท างานร่วมกันของ JavaScript และ 
HTML 2) ใช้ Git ในการรวมไฟล์ของ Developer หลาย ๆ คน 
ซ่ึง Git เป็นระบบที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของไฟล์
ในโปรเจ็ค สามารถที่จะเรียกดูหรือย้อนกลับไปดูเวอร์ชั่นต่างๆ
ของโปรเจ็คที่ใด เวลาใดก็ได้ หรือแม้แต่ดูว่าไฟล์น้ันๆใครเป็นคน
เพิ่มหรือแก้ไข หรือว่าจะดูว่าไฟล์น้ันๆถูกเขียนโดยใคร ซ่ึงจะมี
ประสิทธิภาพมากหากเป็นการพัฒนาเป็นทีม 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
ระบบสารสนเทศ เพื่ อก า ร จั ดการ การข ายกล้ วย ไ ม้ 

ม็ อคค า ร่ า น้ี  ห ากจะ น า ร ะ บบ ไป พัฒนาง านต่ อ ไ ด้ ดั ง น้ี 
1) ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นแบบ MVC (Model-View-

Control) ซ่ึงจะท าให้โค้ดมีความเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการ
ท างานมากยิ่งขึ้น 2) ปรับปรุง UX (User Experience) เพื่อให้
ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานบรรจุน ้ามันปาล์ม 
Management Information System for Palm Oil Factory  
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บทคัดย่อ 
  ในปัจจุบันระบบสารสนเทศได้ เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ต่ าง  ๆ  ได้ ม าก  หลาย หน่ วยงานหรือห้ า งร้ าน ได้ ให้
ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางผู้จัดท า
จึงได้  สร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาแทนงานเดิมที่ เป็น
เอกสาร น ามาประยุกต์ให้เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบระบบ
ฐานข้อมู ล  เพื่ อ เพิ่ มความสะดวกให้ กับทางโรงงาน 
     ส าหรับเครื่องมือที่ ใช้ ในการจัดท าโครงงานพิ เศษ 
ผู้ จั ดท าได้ ใช้ภาษา PHP ในการพัฒ นาระบบ โดยใช้
โปรแกรม Edit Plus ประโยชน์ที่ ได้รับจากการใช้ระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของโรงงานนั้นท าให้
การทางานของพนักงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกทั้ งยังสามารถลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
แบบเดิม 
 
ค้าส้าคัญ: ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 
 

Abstract 
Nowadays, information system has to play a 

role in daily life more. It can be applied in many 

different areas . Many agency or department give 
priority to the use of various technologies to bring 
improvements to work processes more efficient. 
The provider has established a system to replace 
the original document. Applied to the data in the 
database for added convenience to the factory. 

The provider has established a system to 
replace the original document. Applied to the 
data in the database for added convenience to 
the factory.The tools used in the preparation of 
special project is the PHP language development 
system by Edit Plus.Benefits of using information 
systems to store the data of the factory that 
makes the employee more quickly and efficiently 
also can reduce errors from the original work. 
 
Keywords: data , information system , MIS 

 

1. บทน้า 
บริษัท ส.บูรพา อินเตอร์เทรด จ ากัด จดทะเบียนวันที่  

20 มกราคม 2552 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 322 หมู่ที่ 3 ต าบล บ้าน
ใหม่หนองไทร อ าเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 
27120 เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแบ่งบรรจุ 
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และจัดจ าหน่ายน้ ามันปาล์ม มีบริการส่งฟรีทั่วประเทศ 
ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นพ่อค้าคนกลางที่จะน าสินค้าจ าหน่ายให้
ลูกค้ารายย่อยต่อไป 

ดังนั้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ส.บูรพา 
อินเตอร์เทรด จ ากัด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น ผู้บริหาร
โรงงานจึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบจัดการข้อมูล เพื่อให้
มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   ภู ว เดช  อินทรทั ตและทศพล  แซ่ลี้ (2556 : 

บทคัดย่อ) จัดท าโครงงานพิเศษเรื่อง ระบบสารสนเทศการ
จัดการโรงงานก๋วยเตี๋ยว กรณีศึกษา โรงงานก๋วยเตี๋ยวบ่อ
แตง  เป็นโครงงานที่จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการโรงงานก๋วยเตี๋ยวบ่อแตง ให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูล
ต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหาจากระบบงานแบบเดิมที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ระบบดังกล่าวจะท าให้มีการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถค้นหา 

แก้ไขข้อมูล และออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

และประหยัดเวลาในการท างาน  ระบบสารสนเทศการ
จัดการโรงงานก๋วยเตี๋ ยวได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้ภาษา 

Microsoft Visual Basic 2010 และฐานข้อมูลที่ใช้จัดการ 

คือ  Microsoft SQL Server 2008 ซึ่ งง่ายต่อการพัฒนา 

การติดตั้ง และการบ ารุงรักษา ซึ่งมีการติดตั้งระบบแบบ 

Client-Server ผลที่ ได้จากการน าระบบสารสนเทศการ
จัดการโรงงานก๋วยเตี๋ยว ไปใช้กับโรงงานก๋วยเตี๋ยวบ่อแตง 
คือช่วยจัดการข้อมูลต่าง  ๆ  ท าให้ เจ้าของกิจการและ
พนักงานได้รับความสะดวกในการด าเนินงานและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ปั ญ ญ า  บุ ญ ล า (2556 : บ ท คั ด ย่ อ ) จั ดท า
โครงงานพิเศษเรื่อง ระบบสารสนเทศการจัดการโรงงาน
บะหมี่ กรณีศึกษา โรงงานบะหมี่ ส.ก. สัมพันธ์ ในปัจจุบัน
ระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 

สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้มาก หลาย
หน่วยงานหรือห้างร้านได้ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยี
ต่ างๆ เพื่ อน ามาปรับปรุงกระบวนการทางานให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท า
โครงงานพิเศษ ผู้จัดท าได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ 

โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Macromedia Dreamweaver 8 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
จัดเก็บบันทึกข้อมูลของโรงงานนั้นท าให้การทางานของ
พนักงานมีความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพ  อีกทั้ ง
สามารถลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานแบบเดิม 

 

3. วิธีการด้าเนินการจดัท้าโครงงานพิเศษ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โรงงานบรรจุน้ ามันปาล์ม เริ่มต้นมีการศึกษาปัญหาและ
ความเป็นไปได้ของระบบที่จะจัดท าขึ้น และศึกษาและ
สืบค้นความต้องการของผู้ใช้ระบบว่าผู้ใช้ระบบต้องการ
ระบบที่สามารถท างานด้านใดได้ และน าข้อมูลที่ได้น ามา
วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถรองรับระบบ
สารสนเทศได้ และจัดเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการ
จัดท าระบบ และพัฒนาขึ้นตามความต้องการ เมื่อจัดท า
เสร็จจะท าการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบหรือที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และน าไปติดตั้ง
ระบบให้ผู้ ใช้ งานและให้ผู้ ใช้ งานการด าเนินงานและ
ประเมินผลผลงานท างานของระบบ และจัดท าเอกสาร
ประกอบขั้นตอนการท างาน 

3.1  วิเคราะห์งานเดิม 

จากการที่ได้ไปศึกษาปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเสมอในการ
จัดการโรงงานบรรจุน้ ามันปาล์มคือ การจดบันทึกข้อมูลของ
สินค้าในคลังแต่ละเดือน ซึ่งบางครั้งเกิดการค านวณรายการ
สินค้าที่คงเหลือผิดพลาดและท าให้ค านวณรายได้ของร้านใน
แต่ละเดือนผิดพลาดได้ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลด้วยสมุดจด
บันทึกยังมีปัญหาคือ เมื่อต้องการทราบข้อมูลการขายสินค้า 
เพราะไม่มีการ จดบันทึกข้อมูลต่างๆไว้อย่างชัดเจน  
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3.2 การออกแบบระบบงานใหม่  
     จากข้อมูลที่ ได้มาในขั้นตอนการสอบถามและ

วิเคราะห์ถึงความต้องการการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการโรงงานบรรจุน้ ามันปาล์ม  ได้มีความต้องการที่จะ
น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เกิด
แนวคิดในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  การออกแบบระบบใหม่ประกอบไปด้วย 

3.2.1 ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ  
               3.2.1.1 Data Flow Diagram เพื่ อ ใช้ ในการ
แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล   
                3.2.1.2  Data Dictionary   เป็นการอธิบาย
รายละเอียดและความหมายของข้อมูล 
               3.2.1.3  Process Specification เพื่ออธิบาย
ถึงลักษณะการประมวลผลข้อมูลว่าท างานอย่างไรเมื่อ
ประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปที่ใดต่อไป  
             3.2.1.4  Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการ
บันทึกข้อมูล 

3.2.2  ส่วนของการออกแบบระบบ  
              3.2.2.1..E-RDiagram 

                   3.2.2.2…TableLayout                        

                   3.2.2.3…ScreenLayout 

3.3. การออกแบบหน้าจอโปรแกรม  

หน้าจอการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโรงงานบรรจุน้ ามันปาล์ม 

 
 

รูปที่ 1.  แสดงหน้าจอข้อมูลวัตถุดิบ 
 

หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูล วัน เวลา  การรับเข้า การน า
ออกของวัตถุดิบตามภาพ 

 

 
 

รูปที่ 2.  หน้าจอแสดงกราฟสรุปการขาย 

 

ระบบจะน าข้อมูลการขายต่างๆ ถ้าหากว่าจะดูข้อมูลใด
สามารถ น ามาสรุปเป็นกราฟได้  เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต 

 

 

 
 

รูปที่ 3.  หน้าจอแสดงการส ารองข้อมูล 

 

ระบบจะมีการส ารองข้อมูล  เพ่ือส ารองข้อมูลส าคัญของ
บริษัทเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย 

 

4.  สรุปผลการด้าเนินงาน 
            ผลการด าเนินงานรายงานวิเคราะห์โรงงานบรรจุ 
น้ ามันปาล์ม พบว่าการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ มีความ 

สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ท าให้สามารถ รายงานข้อมูล 

เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น ด้วยการจัดท า
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รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าโรงงานบรรจุน้ ามัน 

ปาล์ม และจากการทดลองด า เนินการพบว่าสามารถ 

ปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานของ 

ผู้ใช้งานที่ เกี่ยวข้องกับรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมของ 
โรงงานบรรจุน้ ามันปาล์มมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

*ระบบนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 
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ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าร้านกาแฟพันธุ์ไทย 
(กรณีศึกษา : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน)) 

Customer Behavior Analyzing System for the Punthai Coffee Shop 

(Case Study : PTG Energy Public Company Limited) 
นายอภิสิทธิ์ ชุมผล และ   สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร 

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี 
5506021632105@fitm.kmutnb.ac.th ,Sompat.ben@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าร้านกาแฟพันธ์ุไทย 

ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอย่ี จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บริหารร้านกาแฟ
พันธ์ุไทย รวมทั้งบริหารและจัดการข้อมูล ซึ่งระบบเดิมไม่ได้
มีระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพฤติกรรมต่างๆ
ของลูกค้าร้านกาแฟพันธ์ุไทย  

ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าร้านกาแฟพันธ์ุไทย 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย่ี จ ากัด (มหาชน) พัฒนาข้ึนโดยใช้
โปรแกรม IBM Cognos และฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดการ 
คือ Microsoft SQL Server 2012 โดยมีการติดต้ังระบบ 
Client/Server ซึ่ งง่ายต่อการพัฒนา การติดต้ังและการ
บ ารุงรักษา 
ค าส าคัญ : ร้านกาแฟพันธ์ุไทย  พฤติกรรมลูกค้า 

Abstract 
Customer Behavior Analyzing System for 

the Punthai Coffee Shop project under PTT Energy 

Co.,Ltd. has purposes to improve performance of 

the coffee shop's decision and also help The data 

support department, because the old system 

didn't functional as their requirement.  

Customer Behavior Analyzing System for 

the Punthai Coffee Shop under PTT Energy Co., 

Ltd. This project was develop by IBM Cognos ,and 

the database management tool is Microsoft SQL 

Server 2012 , by install client/server system that 

easy to develop and maintenance. 

Keyewords :  Punthai CoffeeShop   

1. บทน า
ร้านกาแฟพันธ์ุไทยเป็นหน่ึงในธุรกิจที่อยู่ภายใน

เครือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นธุรกิจ
สถานีบริการน  ามัน ภายใต้แบรนด์ PT ปัจจุบันมีร้านกาแฟ
พันธ์ุไทยจ านวน 14 สาขา ตั งอยู่ในสถานีบริการปั้มน  ามัน 
PT  ร้านกาแฟพันธ์ไทยยังไม่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงธุรกิจเพ่ือในการตัดสินใจของผู้บริหารเน่ืองจากเป็น
ธุรกิจใหม่ของทางบริษัท 
 ดังนั นทางแผนกสนับสนุนข้อมูลเล็งเห็นว่า สามารถใช้
ประโยชน์จากโปรแกรม IBM Cognos เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
การตัดสินใจของผู้บริหารด้านพฤติกรรมของลูกค้าสมาชิก
ร้านกาแฟพันธ์ุไทย ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลสามารถตอบค าถามของ
ธุรกิจได้หลายมุมมอง อย่างรวดเร็ว เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
ทั งในเชิงกว้างและเชิงลึกจากข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าร้าน
กาแฟพันธ์ุไทย 

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
2.1  ภาษาและเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
      2.1.1 IBM Cognos 
IBM Cognos เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการรายงานข้อมูล

ผนวกกับการวิเคราะห์การวัดผลในรูปแบบของสกอร์การ์ด 
(Scorecard) และแดชบอร์ด (Dashboard) นอกจากนี ยัง
ขยายความสามารถด้วยการวางแผนการสร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์สมมติ , การตรวจสอบแบบเรียลไทม์(Real-
time) และการวิเคราะห์เชิงท านายผล ทั งหมดนี ส่งผลให้
ผู้ใช้สามารถดึงเอาประโยชน์ออกมาจากข้อมูลเชิงลึกภายใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ
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ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและช่วยให้
สามารถตัดสินใจได้ดีขึ น 

  นอกจากนี  IBM Cognos ยังสามารถช่วยให้องค์กร
สามารถพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นการรวมพนักงาน
หลายรุ่นเข้าหากัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการประสานงาน
กันมีมากขึ นแกนหลักที่ เป็นคุณค่ าของซอฟท์แวร์คื อ
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ผู้ใช้ต้องการรู้ แล้วแสดงผลออกมา
ในรูปแบบที่ง่ายแก่การท าความเข้าใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สามารถเชื่อมต่อไปยังผู้ทีเกี่ยวข้องได้มากมาย ท าให้ข้อมูลที่
ได้ถูกต้อง และมีความสอดคล้องกัน ส่งผลให้การวิเคราะห์
ข้อมูลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ นโปรแกรมนี ยังถูกออกแบบ
มาให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจัดการข้อมูลได้อย่างอิสระ, 
ยืดหยุ่น และไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้ผู้ใช้สามารถค้นหา และ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยฝ่ายไอทีหรือ
นักวิเคราะห์ จึงเหมาะสมส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกๆ
คนที่ต้องการใช้ซอฟท์แวร์ซึ่งสามารถท าตามวิธีคิดของพวก
เขาได้ ไม่ ใช่ซอฟท์แวร์ที่พวกเขาต้อ งเรียนรู้ วิ ธีใช้ เป็น
เวลานาน IBM Cognos ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบค าถามทาง
ธุรกิจที่ส าคัญ 

 2.1.2 ภาษา SQL 
 ในปี  ค .ศ 1974 ศูน ย์ วิจัย IBM ได้พัฒ นา 

RDBMS (Relational database Management System) 
ที่ชื่อว่า System R เพ่ือทดลองใช้งาน และแสดงให้เห็นถึง
ความง่ายของการใช้งาน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จึงได้ท าการ
พั ฒ นาภ าษ าที่ เรี ย ก ว่าSEQUEL (Structured English 
Query language) เป็ น ส่ วน ป ระ กอ บ ขอ ง  RDBMS ที่
สามารถรองรับการสืบค้นข้อมูลจากหลายตารางและ การ
เข้าถึงฐานข้อมูลโดยผู้ใช้หลายคน และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็น SQL ซึ่งในปัจจุบันได้มี RDBMS หลายตัวถูกสร้างขึ นมา 
โดยมีภาษา SQL เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 

เน่ืองจากความหลากหลายของ RDBMS ที่ถูก
สร้างโดยบริษัทต่างๆ สถาบันมาตรฐาน  แห่งชาติอเมริกา 
(American National Standards institute–ANSI) แ ล ะ
องค์ ก รม าต รฐาน ระห ว่าง  ป ระ เท ศ  ( International 
Standard Organization–ISO) จึงได้ก าหนดมาตรฐานของ
ภาษา SQL ขึ น  เพ่ือให้ทุก DBMS มีภาษา SQL ที่ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ในปี 1980 จึงได้เกิดภาษา SQL-89 หรือ
ที่ เรียกว่า SQL1 ขึ น และในปี  1992 ก็ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุง SQL-89 ให้มีความสามารถเพ่ิมขึ นอีก และพัฒนา
เป็นภาษา SQL- 92 หรือ SQL2 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่กลุ่มผู้ผลิต 

DBMS ใช้เป็นมาตรฐาน SQL ในปัจจุบัน ในปีค.ศ.1999 มี
การพัฒนาเป็นภาษา SQL-99 หรือ SQL3 ที่มีการรวม
แนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented Concept) เข้าไปด้วย 
แต่ SQL-99 ก็ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ผลิต DBMS 

    2.1.3  Microsoft SQL Server 
              เป็นอีกหน่ึงในระบบฐานข้อมูลที่ก าลังได้รับ

ความนิยม เพราะความต้องการระบบ Client/Server ใน
ระบบฐานข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างมาก ดังนั นในหมู่ผู้ใช้
ผลิตภัณ ฑ์ของ Microsoft จึงหันมาใช้  Microsoft SQL 
Server เพ ร าะ ส าม ารถ เป็ น ร ะ บ บ ฐาน ข้ อ มู ล แบ บ  
Client/Server และรันอยู่บน Window NT  ด้วยเหตุที่
ข้อมูลส่วนใหญ่ทั่ วโลกเก็บไว้ในเครื่องที่ ใช้  Microsoft 
Windows เป็น Operating System จึงท าให้เป็นการง่าย
ต่อ  Microsoft SQL Server ที่ จ ะน า ข้ อมู ล ที่ อ ยู่ ในรู ป 
Windows Based มาเก็บและประมวลผล และ ประกอบกับ
การที่ ราคาถูกและหาง่าย จึ งเป็นปั จจัยหลักที่ ท าให้ 
Microsoft SQL Server จึงเป็นระบบฐานข้อมูลที่มักจะถูก
เลือกใช้นอกจากนี ข้อมูลส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันอยู่ในรูป
ข อ ง  Microsoft Windows Format อี ก ด้ ว ย จึ ง ท า ให้ 
Microsoft SQL Server จึ ง เป็ น อีกท างเลื อกที่ เด่ น ชั ด
ส าหรับองค์กรที่ต้องการความเป็นเลิศในเรื่องข้อมูล 

      2.1.7  BI (Business Intelligence) 
               Business Intelligence (BI) Business 

Intelligence ธุรกิจอัจฉริยะ คือ การน าข้อมูลที่มีอยู่มา
จัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับมุมมองในการ
วิเคราะห์  แสดงความสัมพันธ์ และท านายผลลัพธ์ของ
แนวโน้มที่อาจเกิดขึ นได้ ตรงตามความต้องการขององค์กร 
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้านต่าง ๆ  ระบบ BI 
คือ software ที่ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นในยุคปัจจุบันที่
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา 
เช่นเดียวกัน ระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง 
และมากขึ นด้วย จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการที่องค์กร
จะอยู่รอดได้นั นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
และทันท่วงที เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและ
สามารถน าไปวางแผน หรือ ตอบปัญหาเชิงธุรกิจได้ทันต่อ
เหตุการณ์ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในการที่จะ
ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศเหล่านั น ประการแรกองค์กร
จ าเป็นต้องแสวงหาหนทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้
มากที่สุด ทั งข้อมูลภายในขององค์กรเองและข้อมูลของ
องค์กรคู่แข่งรวมถึงข้อมูลขององค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในธุรกิจ
เดียวกัน  ประการที่สองการเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศที่มี
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คุณค่าจากแหล่งข้อมูลที่มีขนาดมหึมา เพ่ือให้แน่ใจว่า
สารสนเทศที่ พัฒนาขึ นมานั นเป็นสารสนเทศที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรจึงจ าเป็นต้องมีระบบที่
สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล เพ่ือที่จะได้มาซึ่ ง
สารสนเทศที่มีคุณค่าต่อกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร
แนวคิดเกี่ ยวกับ  Business Intelligence Competency 
Center (BICC) หลาย ๆ องค์กรทางธุรกิจก าลังเริ่มน า
ค วาม คิ ด เกี่ ย วกั บ  BICC ห รือ  Business Intelligence 
Competency Center มาใช้ Gartner Research  นิยาม 
BICC ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างงานที่เจาะจง บทบาท
ของแต่ละบุคคล ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่ส่งเสริม
การใช้ BI ในองค์กรเข้าด้วยกัน ความคาดหวังของ BICC คือ
สามารถแสดงบทบาทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลทางธุรกิจ ใน
การที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้ BI ในทุกหนทุกแห่ง
ขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  พึงระลึกไว้ว่า BI ไม่ได้เป็น
เพียงเทคโนโลยีเท่านั น มันยังเป็นส่วนหน่ึงของการรวบรวม
กลยุทธ์ทั งหมดด้านธุรกิจเอาไว้ในที่เดียว [2] 

       2.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
          Daniels (2003) เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล

เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Based 
on Expert Rules and Data-Mining: A Case Study in 
Insurance) ของ Hennie Daniels and Han Van Dissel 
ไดกล่าวโดยสรุป ว่า ข้อมู ลสินคา (Data Warehouse), 
เหมื องข้อมู ล  (Data Mining) นั น  ถูกน ามาใช้ เพ่ือ เป็ น
พื น ฐ า น ข อ ง ก า ร ส ม มุ ติ ฐ า น ข อ ง ท ฤ ษ ฏี ก า ร ใน 
การวิเคราะห์และการตัดสนใจเพ่ือปรับ และวางแผนกลยทธ์ุ 
ในการป้องกันเพ่ือให้ สามารถน ามาใชประโยชนสูงสุดจาก
การน าไปประยุกตใชกับบริษัทที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

  Andreas et Al (2005) เป็นการพัฒนาระบบ 
การ วิเคราะห์ ธรุกิจแบบ Real Time เป็นการรวมกัน
ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ ระหว่าง BI (Business 
Intelligence) EAI (Enterprise Application Integration)  
ขอมูลที่เกิดจากระบบปฏิบัติการที่องค์กร ใช้อยู่ ซึ่งจะเก็บ
ข้อมูลขององค์กรในรูปของฐานข้อมูลซึ่ง การรวมกันของ BI 
และ EAI จะประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ ดังนี คลังข้อมูล
อั ต โนมั ติ  (Active  Warehouse), การ วิ เค ราะห์ แบ บ
ออนไลน์  (Real Time Analytic), ระบบสนับส นุนการ
ตั ด สิ น ใ จ  แ บ บ  Real Time (Real Time Decision 
Support) ร วม ทั งท า ก า รน า เส น อ  Framework ขอ ง 
Enhance BI และ Architecture ของ Enhancing BI 

Chaire (2006) ได น า เส นอ ก ารท ฤษ ฏี  ก า ร
รวบรวม ข้อมู ลแบบ Knowledge Based โดยผ่ านการ
โมเดลแบบ (Business Intelligence: BI) ซึ่งการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู จากผู้ที่อยู่ในองค์กร ที่
ท างาน สถาบันเดียวกันมาร่วมกันเปิดเผย หรือเปิดองค์
ความรูที่มีอยู่ ออกมา อยู่ในลักษณะของศูนย์กลางแหงการ 
Knowledge Based, Strategic ซึ่งจะประกอบด้วย ความรู
สะสมจากการท างาน เหตุการณพิเศษ หรือแนวทางการแก
ไขของแต่ละปัญหา โดยองค์ความรู้ประกอบไปด้วย  ความรู
ที่ แ น่ น อนต าย ตั ว  และค วาม รู ที่ ได จ าก  Behavioral 
Processing โด ย  “ Explicit Knowledge ก า ร เรี ย น รู
สอบถามหาแหล่งข้อมูล สามารถหาผ่านไดจาก การท างาน
พื นฐานธุรกิจอัจฉริยะ 

3. ผลการทดลอง
3.1  Framework Manager ผูกโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในอยู่
ในรูปแบบ Star Schema 
     โดยใช้ข้อมูล Master และ Factable เพ่ือวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้า 

3.1.1  Master Data 
 - ช่วงอายุ 
 - ช่วงเวลา 
 - เพศ 
 - ประเภทรถ 
 - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 - การเข้าใช้งาน 

3.1.2  Factable- จ านวนสาขา 
- จ านวนสมาชิกใหม่ (ราย)   
- การเข้างานของลูกค้า PT MAX ทั งหมด (ครั ง) 
- การเข้างานของลูกค้า PT MAX เฉพาะที่สมัคร 
  ณ ร้านกาแฟพันธ์ุไทย (ครั ง) 
- การเข้างานของลูกค้า PT MAX เฉพาะที่สมัคร 
  ณ สถานีบริการน  ามัน PT (ครั ง) 
- ยอดขายผ่านบัตร PT MAX ทั งหมด (บาท) 
- ยอดขายผ่านบัตรของลูกค้า PT MAX เฉพาะที่ 
  สมัคร ณ ร้านกาแฟพันธ์ุไทย (บาท) 
- ยอดขายผ่านบัตรของลูกค้า PT MAX เฉพาะที ่ 
  สมัคร ณ สถานีบริการน  ามัน PT (บาท) 
- แต้มสะสมผ่านบัตรของลูกค้า PT MAX  
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 3.2  รายละเอียดการท างานของโปรแกรม 
 ผลการด าเนินงานในการจัดท าโครงงานระบบ

สารสนเทศวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านกาแฟพันธ์ุไทย 

ภาพที ่1  แสดงหน้าจอแรกซึ่งต้องท าการ Login 
เข้าสู่ระบบ 

เมื่ อ ต้องการเรียกใช้ โปรแกรมให้ท าตามขั นตอน
ดังต่อไปนี เข้าสู่โปรแกรมการดูข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม 
Internet Explorer และเรียกเข้าไปที่ ibmcognos จากนั น
กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสการใช้งาน 

ภาพที ่2  แสดงหน้าจอหลักของผู้ใช้งานระบบ 
เมื่อต้องการท ารายการใดในระบบ  สามารถกดปุ่ม

เม นูที่ แสดงอยู่ ด้านหน้าส าหรับห น้าจอหลักของผู้ ใช้
ระบบงานจะมี เม นู ให้ เลื อกใช้ งาน  ส่วนของเม นูจะ
ประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังนี  

  3.2.1  Report การใชง้านของลูกค้าบัตร PT MAX 
CARD แต่ละเดือนแต่ละสาขา 
  3.2.2  Report สรุปยอดขายผ่านบัตร สมาชิกใหม่และ
การเข้าใช้งานลูกค้า  
(รายเดือน) 

3.2.3  Report การเข้าใช้งานของลูกค้าแต่ละสาขา 
  3.2.4  Report ค่าเฉลี่ยต่อคนในการเข้าใช้งานของ
ลูกค้าแต่ละสาขาแต่ละเดือน 

3.2.5  Report การเข้าใช้งานของลูกค้าแต่ละสาขา 6 
เดือนย้อนหลัง 

ภาพที ่3  แสดงหน้าจอหลัก DASHBOARD ของผู้ใช้งาน 

             ในส่วนของหน้าจอแสดงผล DASHBOARD จะ
ประกอบไปด้วย 5 ส่วนต่าง ๆ ดังนี  

3.2.6  ตัวเลขสรุปข้อมูลลูกค้า PT MAX CARD 
3.2.7   Bubble Chart [YTD] 
3.2.8  กราฟแสดงยอดขายผ่านบัตร 12 เดือน
เทียบกับจ านวนสมาชิกใหม่สะสม 
3.2.9  กราฟวงกลมแสดงยอดขายผ่านบัตรสะสม
(YTD) แต่ละวัน (แบ่งตามสี) 
3.2.10  ตารางแสดงยอดขายเฉลี่ย (บาท/ครั ง) 
แต่ละสาขา ย้อนหลัง 12 เดือน 
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ภาพที ่4  แสดงหน้าจอส่วนที ่1 ตัวเลขสรุปข้อมูลลูกค้า PT 
MAX CARD 

3.2.11  สมาชิก PUNTHAI สะสมทั งหมด (ราย) คือ จ านวน
สมาชิกใหม่บัตร PT MAX CARD ทั งหมด 

3.2.12  สมาชิก PUNTHAI สะสม ณ ปีปัจจุบัน (ราย) คอื 
จ านวนสมาชิกใหม่บัตร PT MAX CARD ทั งหมด ตั งแต่ต้นปี
ปัจจุบัน (YTD) ถึงวันปัจจุบันที่มีข้อมูล 

3.2.13  สมาชิก PUNTHAI ที่เข้าใช้งาน ณ ปี ปัจจุบัน (ครั ง) 
คือ จ านวนสมาชิกใหม่บัตร PT MAX CARD ทั งหมดที่เข้าใช้
งานร้านกาแฟพันธ์ุไทย ตั งแต่ต้นปี (YTD) ถึงวันปัจจุบันที่มี
ข้อมูล 

3.2.14  สมาชิก PTMAX CARD ที่เข้าใช้งาน ณ เดือน 
ปัจจุบัน (ราย) คือ จ านวนสมาชิกใหม่บัตร PT MAX CARD 
ทั งหมดที่เข้าใช้งานร้านกาแฟพันธ์ุไทย ตั งแต่ต้นเดือน 
(MTD) ถึงวันปัจจุบันที่มีข้อมูล 

3.2.15  AVG. Per Head ( ณ เดือน ปัจจุบัน ท่ีเข้าใช้งาน) 
คือ จ านวนครั งที่สมาชิกเข้าใช้งาน(ครั ง) / จ านวนสมาชิกที่
เข้ามาใช้งาน (ราย) 

ภาพที ่5  แสดงหน้าจอส่วนที่ 2 Bubble Chart [YTD]              
       กราฟจะแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟวงกลม 
ข้อมูลสรุปเป็น YTD คือตั งแต่ต้นปีปัจจุบันถึงวันล่าสุด 
3.2.16  ขนาดของวงกลม คือยอดขายผ่านบัตร PT MAX 
CARD (บาท) 
3.2.17  แนวตั ง คือ จ านวนสมาชิกที่เข้าใช้งาน (ราย) 
3.2.18  แนวนอน คือ จ านวนสมาชิกที่เข้าใช้งาน (ครั ง) 
3.2.19  แต่ละวงกลมคือ ชื่อสาขาร้านกาแฟพันธ์ุไทย 

ภาพที ่6  แสดงหน้าจอส่วนที่ 3 กราฟแสดง 
ยอดขายผ่านบัตร 12 เดือนเทียบกับจ านวน 

สมาชิกใหม่สะสม 

ภาพที ่7  แสดงหน้าจอส่วนที ่4 กราฟวงกลม
แสดงยอดขาย ผ่านบัตรสะสม (YTD) แต่ละวัน  

(แบ่งตามสี) 

ภาพที ่8  แสดงหน้าจอส่วนที่ 5 ตารางแสดง
ยอดขายเฉลี่ย (บาท/ครั ง)  

 แต่ละสาขาย้อนหลัง 12 เดือน 
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ภาพที ่9  แสดงหน้าจอ Report การใช้งานของลูกค้าบัตร 
PT MAX CARD แต่ละเดือนแต่ละสาขา 

ในส่วนของหน้าจอแสดงผล Report การใช้งานของลูกค้า
บัตร PT MAX CARD แต่ละเดือนแต่ละสาขา จะประกอบ
ไปด้วย 5 ส่วนต่าง ๆ ดังนี  

3.2.20  เลือกดูข้อมูลสาขาที่ต้องการ 
3.2.21  ตัวเลขสรุปข้อมูลลูกค้า PT MAX CARD 
3.2.22  กราฟแสดงจ านวนสมาชิกใหม่เทียบกับจ านวน
สมาชิกที่เข้าใช้ร้านกาแฟพันธ์ุไทยของแต่ละเดือน (ราย) 
แสดงข้อมูลตั งแต่ต้นปีถึงเดือนปัจจุบัน  
3.2.23  กราฟวงกลมแสดงยอดขายผ่านบัตรสะสม 
(MTD) แต่ละวัน 
3.2.24 ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าใช้งานของ
ลูกค้า PTMAX CARD   

ภาพที ่10  แสดงหน้าจอส่วนที่ 3 กราฟแสดงจ านวน
สมาชิกใหม ่

           กราฟแสดงจ านวนสมาชิกเทียบกับจ านวนสมาชิกที่
เข้าใช้ร้านกาแฟพันธ์ุไทยของแต่ละเดือน (ราย) แสดงข้อมูล
ตั งแต่ต้นปีถึงเดือนปัจจุบัน (YTD)  

ภาพที ่11  แสดงหน้าจอ สวนที่ 4 กราฟวงกลมแสดง
ยอดขายผ่านบัตรสะสม (MTD) แต่ละวัน  (แบ่งตามสี) 

ภาพที ่12  แสดงหน้าจอ สวนที่ 5 ตารางแสดงรายละเอียด
การเข้าใช้งานของลูกค้า PTMAX CARD 

3.2.25  จ านวนสมาชิกใหม่ทั งหมดของแต่ละ
เดือน (ราย) 
3.2.26  จ านวนสมาชิกใหม่สะสมของแต่ละเดือน 
(ราย) 
3.2.27  ยอดขายผ่านบัตร PT MAX CARD (บาท) 
3.2.28  ยอดขายผ่ายบัตรสะสมของแต่ละเดือน 
(บาท) 
3.2.29  การเข้าใช้งานของสมาชิก PT MAX 
CARD (ครั ง / ราย) แบ่งเป็น คอลัมน์สมาชิกที่
สมัครทีร่้านกาแฟพันธ์ไทย (PUNTHAI) สถานี
บริการน  ามัน (STATION) และรวมทั งหมด (ALL) 
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ภาพที ่13  แสดงหน้าจอ Report สรุปยอดขายผ่านบัตร 
สมาชิกใหม่และการเข้าใช้งานลูกค้า (รายเดือน) 

         ในส่วนของหน้าจอแสดงผล Report สรุปยอดขาย
ผ่านบัตร สมาชิกใหม่และการเข้าใช้งานลูกค้า (รายเดือน) 
จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนต่าง ๆ ดังนี  

3.2.30  เลือกสาขาร้านกาแฟพันธ์ุไทยที่ต้องการดูข้อมูล 
3.2.31  ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าใช้งานของ
ลูกค้า PTMAX CARD 
3.2.32  ตารางแสดงรายละเอียดการเข้าใช้งานของ
ลูกค้าแต่ละประเภทรถในแต่ละเดือน 

ภาพที ่14  แสดงหน้าจอส่วนที่ 1 เลือกสาขาร้านกาแฟพันธ์ุ
ไทยที่ต้องการดูข้อมูล 

          สามารถเลือกดูข้อมูลสาขาท่ีต้องการได้ คือสามารถ 
Filter ดูข้อมูลแต่ละสาขาได้ ข้อมูลในหน้า Report ก็จะ
เปลี่ยนตาม Dropdown List ที่เราเลือก 

ภาพที ่15  แสดงหน้าจอส่วนที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียด
การเข้าใช้งานของลูกค้า PTMAX CARD 

3.2.33  ยอดขายผ่านบัตร PT MAX CARD (บาท) 
3.2.34  ยอดขายผ่ายบัตรสะสมของแต่ละเดือน (บาท) 
3.2.35  จ านวนสมาชิกใหม่ทั งหมดของแต่ละเดือน(ราย) 
3.2.36  จ านวนสมาชิกใหม่สะสมของแต่ละเดือน (ราย) 
3.2.37  การเข้าใช้งานของสมาชิก PT MAX CARD 

(ครั ง/ราย) แบ่งเป็นคอลัมน์สมาชิกที่สมัครทีร่้านกาแฟพันธ์
ไทย (PUNTHAI) สถานีบริการน  ามัน (STATION) และรวม
ทั งหมด (ALL) 

ภาพที ่16  แสดงหน้าจอส่วนที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียด
การเข้าใช้งานของลูกค้าแต่ละ ประเภทรถในแต่ละเดือน 

3.2.38  TA  คือ ยอดขายผ่านบัตร PTMAX  / 
จ านวนการเข้าใช้งาน (ครั ง)  
3.2.39  TC  คือ จ านวนการเข้าใช้งาน (ครั ง) 

ภาพที ่17  แสดงหน้าจอ Report การเข้าใช้งานของลูกค้า
แต่ละสาขา 

รายงานการเข้าใช้งานของลูกค้าท่ีเข้าใช้งานร้านกาแฟพันธ์ุ
ไทยแต่ละสาขา รายละเอียดมีดังนี  
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3.2.40  เลือกจ านวนครั งการเข้าใช้งาน เช่น อยากดูการ
เข้าใช้งาน 3 ครั งต่อเดือน  สามารถเลือก Drop Down List 
เลือก :  3  TIMES 

3.2.41  กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเข้าใช้งานของ
แต่ละสาขา ของแต่ละเดือน 

ภาพที ่18  แสดงหน้าจอส่วนที่ 1 เลือกจ านวนครั ง 
การเข้าใช้งาน 

         เป็นหน้าจอแสดงผลการเลือกจ านวนครั งที่เช้าใช้งาน 
เช่น ดูการเข้าใช้งาน 3 ครั งต่อเดือน สามารถเลือก Drop 
Down List เลือก :  3  TIMES 

ภาพที ่19 แสดงหน้าจอส่วนที่ 2 กราฟแสดงการ
เปรียบเทียบการเข้าใช้งานของแต่ละสาขา ของแต่ละเดือน 

ภาพที ่20  แสดงหน้าจอ Report ค่าเฉลี่ยต่อคนในการเข้า
ใช้งานของลูกค้าแต่ละสาขาแต่ละเดือน 

3.2.42  เลือกเดือนทีต้องการดูข้อมูล 
3.2.43 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเข้าใช้งานของ

แต่ละเดือนของแต่ละสาขา (ครั ง) 
3.2.44  ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครั งการเข้าใช้งานของ

แต่ละเดือนของแต่ละสาขา และแสดงกลุ่มครั งการเข้าใชง้าน 

ภาพที ่21  แสดงหน้าจอส่วนที่ 1 เลือกเดือนทีต้่อง 
การดูข้อมูล 

  สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูข้อมูล เช่น ดูการ
เข้าใช้งานเดือน 2015/Oct สามารถเลือกDrop Down List 
เลือก :  2015/Oct 

ภาพที ่22  แสดงหน้าจอส่วนที่ 2 กราฟแสดงการ
เปรียบเทียบการเข้าใช้งานของแต่ละเดือน  

ของแต่ละสาขา (ครั ง)

ภาพที ่23  แสดงหน้าจอส่วนที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลจ านวน
ครั งการเข้าใช้งานของแต่ละเดือน ของแต่ละสาขา และ

แสดงกลุ่มครั งการเข้าใช้งาน 
           3.2.45  การเข้าใช้งาน เช่น 3 TIMES คือการเข้า
ใช้งาน 3 ครั งต่อเดือน ณ สาขานั น ๆ 
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    3.2.46  ครั ง  คือ จ านวนการเข้าใช้งานแต่ละเดือน ของ
แต่ละสาขา (ครั ง)  
    3.2.47  คน  คือ จ านวนการเข้าใช้งานแต่ละเดือน ของ
แต่ละสาขา (ราย) 
    3.2.48  บาท  คือ จ านวนยอดขายที่ลูกค้าเข้าใช้งานแต่
ละเดือน ของแต่ละสาขา (บาท)

ภาพที ่24  แสดงหน้าจอ Report การเข้าใช้งานของลูกค้า
แต่ละสาขา 6 เดือนย้อนหลัง 

    3.2.49  ครั ง  คือ จ านวนการเข้าใช้งานแต่ละเดือน ของ
แต่ละสาขา (ครั ง)  
    3.2.50  คน  คือ จ านวนการเข้าใช้งานแต่ละเดือน ของ
แต่ละสาขา (ราย) 
    3.2.51  บาท  คือ จ านวนยอดขายที่ลูกค้าเข้าใช้งานแต่
ละเดือน ของแต่ละสาขา (บาท)

3.2.52  ค่าเฉลี่ยต่อคน คือเฉลี่ยแล้วมีคนเข้าใช้งานแต่
ละเดือนของแต่ละสาขาเท่าไหร่ (ครั ง / คน) 

4. สรุปผลการด าเนินงาน
            ผลการด าเนินงานรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ลูกค้าร้านกาแฟพันธ์ุไทย พบว่าการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  
มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ น  ท าให้สามารถ รายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกค้า และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ 
ได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ น  ด้วยการจัดท า
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านกาแฟพันธ์ุไทย 
และจากการทดลองด าเนินการพบว่าสามารถปฏิบัติงานได้
ตามที่ ต้องการ  ซึ่ งช่วยให้การปฏิบั ติงานของผู้ใช้งานที่
เก่ียวข้องกับรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าร้านกาแฟ
พันธ์ุไทย มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ น 

5. กิตติกรรมประกาศ

การจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาในครั งนี ส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับค าแนะน าจากคุณขจรศักด์ิ พิชญานุ
รักษ์  คุณนราภรณ์  เมืองค า และพ่ี ๆ พนักงานแผนก
สนับสนุนข้อมูล บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) ที่
คอยติดตามและให้ค าแนะน าในการจัดท าโครงงานสหกิจ
ศึกษาในครั งนี ขอขอบคุณ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด 
(มหาชน) ที่ได้ให้ความรู้ถึงข้อมูลที่ใช้ในการท าโครงงานสห
กิจศึกษาในครั งนี  

สุดท้ายนี ขอร าลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ครูบา
อาจารย์ของข้าพเจ้าท่ีได้อบรมสั่งสอนจนข้าพเจ้าได้ประสบ
ความส าเร็จไปอีกก้าวหน่ึงของชีวิต ขอขอบคุณอาจารย์ ดร .
สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร ท่ีให้ค าแนะน ารวมถึง พ่ีๆ เพ่ือนๆ ทุก
ท่านที่ช่วยเหลือ และเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้เกิดความส าเร็จ
ของการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาในครั งนี  
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ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระบบที่สร้างขึน้เป็น
ระบบเก็บ ค้นหา และติดตามสินทรัพย์ถาวรรวมถึงครุภัณฑ์ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุมาใช้ในการ
ค้นหา และ ติดตามสินทรัพย์ถาวร ซึ่งจะช่วยอ านวยความ
สะดวกรวดเร็วให้แก่เจา้หน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบได้
สะดวกรวดเร็ว ลดเวลาและความซ้ าซ้อนในการค้นหา และ
เพิ่มประสิทธิภาพในจัดการสินทรัพย์ถาวรได้มากขึ้น  

คําสําคัญ:  ระบบสารสนเทศ  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ถาวร  ระบบติดตามสินทรัพย์ถาวรด้วยเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วย
คลื่นความถ่ีวิทยุ  

Abstract 
This paper is a report of an application 

research. The research involves the development 
of an information management system for fixed 
assets management with RFID technology case 
study is department of Information Technology, 
King Mongkut’s University Of Technology North 
Bangkok. The system store data types of the fixed 
assets, main features of the fixed assets and 
location of the assets. The system will alarm when 
durable articles are alert to the lifetime limit. The 
checking of the fixed assets location with radio 
frequency indicators technology and to report 
summary assets will convenient and faster to 
record and check the fixed assets. 

Keyword: Information System, Fixed Assets 
Database, Fixed Assets Management With RFID 
Technology 

1. บทนํา
เน่ืองจากในปัจจุบันภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมี

สินทรัพย์ถาวร(ครุภัณฑ์)ของมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากท า
ให้ยากต่อการค้นหาและตรวจสอบอีกทั้งยังไม่สามารถ
อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติการ 

 ปัญหาที่พบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีระบบจัดการครุภัณฑ์
เดิมอยู่แล้วแต่สามารถใช้ได้เฉพาะส่วนกลางโดยในระดับ
ภาควิชายังไม่มีระบบจัดการครุภัณฑ์ แต่ใช้การจัดเก็บข้อมูล
ครุภัณฑ์ลง Microsoft- Excel โดยในระบบจัดการครุภัณฑ์
เดิมน้ันมีการใช้ระบบบาร์โค้ดในการจัดเก็บและตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ซึ่งยากต่อการค้นหาต าแหน่งของแผ่นแปะรหัส
บาร์โค้ดในทางปฏิบั ติผู้ตรวจนับครุภัณฑ์ยังใช้วิ ธีการดู
หมายเลขจากบาร์โค้ดแทนการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด และยัง
พบปัญหาแผ่นแปะรหัสบาร์โค้ดจางและมีการหลุดลอก 

 จึงท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการสินทรัพย์
ถาวรด้วยเทคโนโลยีระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และภาควิชา ในการ
ตรวจสอบและบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร โดยอาศัย
เทคโนโลยีระบบบ่งชี้ ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ หรือ RFID 
(Radio-frequency identification) มาใช้ในการค้นหาและ
ตรวจนับสินทรัพย์ถาวร(ครุภัณฑ์) 

 จากเหตุผลข้างต้นจึงท าให้เกิดความต้องการที่จะพัฒนา
ระบบจัดการสินทรัพย์ถาวรของภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ดีย่ิงข้ึนโดยน าเทคโนโลยีระบบบ่งชี้ด้วยคลื่น
ความถ่ีวิทยุมาเป็นแบบจ าลองในการพัฒนาเพ่ือการค้นหา
และติดตามสินทรัพย์ถาวรประเภทครุภัณฑ์เพ่ือที่จะผลิต
ระบบจัดการสินทรัพย์ถาวรด้วยเทคโนโลยีระบบบ่งชี้ด้วย
คลื่นความถ่ีวิทยุเพ่ือสนับสนุนการท างานของระบบจัดการ
สินทรัพย์ถาวรของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

2.1.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป 
ครุภัณฑ์ที่ เ ข้าข่ายกลุ่มน้ีคือเครื่องมือ ,อุปกรณ์

ส านักงาน,โต๊ะ,เก้าอี,้เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆซึ่งสามารถ
น าไปใช้หมุนเวียนกับกิจกรรมในโครงการอื่นๆได้ โดย
สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภทดังน้ี 

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน 
หมายถึง เครื่องมือ,เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆ

ที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานของโครงการเช่น เครื่อง
ค านวณ เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้และ

อุปกรณ์ที่เป็นระบบดิจิตอลซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน
การต่อพ่วงเพ่ือเชื่อมระบบต่างๆด้วย โดยไม่ก าหนดมูลค่าข้ัน
ต่ าไว้ ดังน้ันครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกิน 5,000 บาท ให้ถือ
รวมเป็นครุภัณฑ์ในส่วนน้ีด้วย ดังตัวอย่างเช่น เครื่อง
สแกนเนอร์ CD writer เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า 
เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) เครื่องป้อนกระดาษเครื่อง
แยกกระดาษ เครื่องพิมพ์ (printer) แบบต่างๆ กล้องถ่ายรูป
ระบบดิจิตอล Pocket pc โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เครื่อง 
RFID Reader เป็นต้น 

2.1.2 การจําหน่ายครุภัณฑ์ 
ในการจ าหน่ายครุภัณฑ์ตามระเบียบการ

จ าหน่ายพัสดุช ารุด 
2.1.2.1 พัสดุชํารุด 

พัสดุที่เสื่อมสภาพหรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ
จากผลการ ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี หรือพัสดุที่
เสื่อมสภาพหรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการจากผลการ 
ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี 

2.1.3 เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ และ เทคโนโลยี
บ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ 

ในปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ (Auto-ID: 
automatic identification) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้งาน
ได้ในหลายๆด้าน เช่น โลจิสติกส์, ระบบคลังสินค้า แต่จะขอ
กล่าวถึงกรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับระบบงาน คือ ระบบ
คลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แสดงตัวตนของสินค้า
โดยทั่วไปเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติได้ถูกคิดค้นข้ีนมาเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
การบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องใช้
การนับหรือจดบันทึกด้วยมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 

ง่าย เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติมีหลายประเภทดังแสดง
ในภาพ 

ภาพท่ี 2-2  แสดงรายละเอียดระบบบ่งชี้อัตโนมัติ 

เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมั ติแบบไร้สัมผัส ( contactless 
Auto-ID) เป็นตัวเลือกส าหรับการพัฒนาระบบงานโดยการ
ท างานของ Tag หรือ บัตร จะถูกส่งไปยังเครื่องอ่านในรูป
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งช่วยท าให้การรับส่งข้อมูลระหว่าง 
Tag และเครื่องอ่านมีความสะดวกมากข้ึน นอกจากน้ียังช่วย
ลดปัญหาความไม่เที่ยงตรงและความคลาดเคลื่อนในการ
อ่านและเขียนข้อมูล โดยทั่วไปเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติแบบ
ไร้สัมผัสจะรู้จักกันในชื่อว่า “เทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ี
วิทยุ (RFID: radio frequency identification)” หรือ
เรียกว่า “เทคโนโลยี RFID” เน่ืองจากลักษณะการส่งผ่าน
ก าลังงานและข้อมูลระหว่าง Tag และเครื่องอ่านจะอยู่บน
พ้ืนฐานของคลื่นความถ่ีวิทยุ ค่อนข้างมีข้อได้เปรียบมากกว่า
เทคโนโลยีอื่นๆ 

2.1.4 เครือข่ายแบบไคลเอ็นท์ – เซิร์ฟเวอร์ 
(Client/Server) 

เป็นรูปแบบหน่ึงของเครือข่ายแบบ Server-Based 
โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเครื่องหน่ึงเป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะ
ไม่ได้ท าหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดให้เครื่องลูกข่ายหรือไคล
เอ็นท์ (Client) เซิร์ฟเวอร์ท าหน้าที่เสมือนเป็นที่เก็บข้อมูล
ระยะไกล (Remote disk) และประมวลผลบางอย่างให้กับ
ไคลเอ็นท์เท่าน้ันเช่นประมวลผลค าสั่งในการดึงข้อมูลจาก
เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (database server) เครือข่ายแบบ 
Client/Server น้ันเซิร์ฟเวอร์จะต้องท างานบริการให้กับ
เครื่องไคลเอ็นท์ที่ร้องขอเข้ามาซึ่งนับว่าเป็นงานประมวลผล
ที่หนักพอสมควรดังน้ันเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ควรจะเป็นเครื่องที่
ทรงพลังเพียงพอในการรองรับงานหนักๆ ในเครือข่าย
อาจจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่หลายตัวในการท างานเฉพาะด้านเช่น
ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ท าหน้าท่ีในการจัดเก็บและบริหารไฟล์ทั้งหมด
ที่อยู่ในเครือข่ายพรินต์เซิร์ฟเวอร์ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมการพิมพ์ทั้งหมดในเครือข่ายดาต้าเบศเซิร์ฟเวอร์
จัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลขององค์กรเป็นต้น 

2.1.5 HTML (เฮชทีเอ็มแอล) 
HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup 

Language เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่ใช้ใน
ก า ร ส ร้ า ง เ ว็ บ เ พ จ โ ด ย มี แ ม่ แ บ บ ม า จ า ก ภ า ษ า 
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SGML(Standard Generalized Markup Language)ที่ตัด
ความสามารถบางส่วนออกไปเพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจ
และเรียนรู้ได้ง่ายปัจจุบันมีการพัฒนาและก าหนดมาตรฐาน
โดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) 
ภาษา HTML ได้ถูกพัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ HTML 
Level 1, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2 และ HTML 
4.0 ในปัจจุบัน ทาง W3C ได้ผลักดัน รูปแบบของ HTML 
แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง 
XML แบบหน่ึงที่มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างของ
โปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่ามาทดแทนใช้ HTML 
รุ่น 4.01 ท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันHTML มีโครงสร้างการเขียน
โดยอาศัย Tag ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ 
รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยาย 
เรียกว่า Attribute ส าหรับจัดรูปแบบเพ่ิมเติม การสร้างเว็บ
เพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text 
Editor ต่างๆ เช่น Notepad, EditPlus หรือจะอาศัย
โปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft 
FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอ านวยความสะดวกใน
การสร้างหน้า HTML ในลักษณะ WYSIWYG (What You 
See Is What You Get) แต่มีข้อเสียคือ โปรแกรมเหล่าน้ี
มัก generate code ที่เกินความจ าเป็นมากเกินไป ท าให้
ไฟล์ HTML มีขนาดใหญ่ และแสดงผลช้า ดังน้ันหากเรามี
ความเข้าใจภาษา HTML จะเป็นประโยชน์ให้เราสามารถ
แก้ไข code ของเว็บเพจได้ตามความต้องการ และยัง
สามารถน า script มาแทรก ตัดต่อ สร้างลูกเล่นสีสันให้กับ
เว็บเพจของเราได้ การเรียกใช้งานหรือทดสอบการท างาน
ของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม Internet Web 
Browser เช่น Internet Explorer (IE),Mozilla Firefox, 
Safari, Opera, และ Google Chrome 

2.1.6 PHP (พีเฮชพี) 
ในช่วงแรกภาษาท่ีนิยมใช้งานบนระบบเครือข่าย คือ 

ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) แต่ภาษา 
HTML มีลักษณะเป็น Static คือ ภาษาที่มีลักษณะของ
ข้อมูลคงที่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันที่นิยม
ใช้ระบบเครือข่าย Internet เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ระหว่างกัน ท าให้ต้องการใช้เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแบบ 
Dynamic คือ เว็บไซต์ที่ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย
อัตโนมัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเว็บไซต์เป็นผู้ก าหนด 
และการควบคุมการท างานเหล่าน้ีจะกระท าโดยโปรแกรม
ภาษาสคริปต์ เช่น ภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาหน่ึงที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน PHP ถูกสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1994 โดย Rasmus Lerdorf ต่อมามีผู้ให้ความสนใจ
เป็นจ านวนมาก จึงได้ออกเป็นแพ็คเกจ "Personal Home 
Page" ซึ่งเป็นที่มาของ PHP โดยภาษา PHP เป็นแบบ 

Server Side Script และเป็น Open Source ที่ผู้ใช้ทั่วไป
สามารถดาวน์โหลด Source Code และโปรแกรมไปใช้ฟรี 
ได้ที่ http://www.php.net พอกลางปี ค.ศ.1995 เขาก็ได้
พัฒนาตัวแปลภาษา PHP ข้ึนมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า PHP/FI 
เวอร์ชั่น 2 ซึ่งได้เพ่ิมความสามารถในการรับข้อมูลที่ส่งมา
จากฟอร์มของ HTML (จึงมีชื่อว่า FI หรือ Form 
Interpreter) นอกจากน้ันยังเพ่ิมความสามารถในการติดต่อ
กับฐานข้อมูลอีกด้วย จึงท าให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจ PHP กัน
มากข้ึน ในปี 1997 มีผู้ร่วมพัฒนา PHP เพ่ิมอีก 2 คน คือ 
Zeev Suraski และ Andi Gutmans (กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า 
Zend ซึ่งย่อมาจาก Zeev และ Andi ) โดยได้แก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ และเพ่ิมเติมเครื่องมือให้มากข้ึน 

2.1.7 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming 
Language) 

ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็น
ภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดลที่ใช้ระบบชนิดข้อมูลแบบ
รัดกุม (strong typing) และสนับสนุนการเขียนโปรแกรม
เชิงค าสั่งการเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ การเขียนโปรแกรม
เชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ(แบบคลาส) และการเขียนโปรแกรมเชิง
ส่วนประกอบ พัฒนาเริ่มแรกโดยบริษัทไมโครซอฟท์เพ่ือ
ท างานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดยมีแอนเดอร์เฮลส์เบิร์ก 
(Anders Hejlsberg) เป็นหัวหน้าโครงการและมีรากฐานมา
จากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ(โดยเฉพาะภาษาเดลไฟ
และจาวา) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ ไม่
ซับซ้อนใช้งานได้ทั่วไป (general-purpose) และเป็นเชิง
วัตถุเป็นหลัก 

2.1.8 MySQL ( มาย เอสคิวแอล ) 
MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากส าหรับฐานข้อมูล

ส าหรับเว็บไซต์นิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่ง
มักจะได้ชื่อว่าเป็นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่างๆที่
จะสอนการใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู่กันไป 
นอกจากน้ี หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถท างานร่วมกับ
ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรวมถึง ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล 
ซีชาร์ป ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพี ไพทอน รูบี และ
ภาษาอื่น ใช้งานผ่าน API ส าหรับโปรแกรมที่ติดต่อผ่าน 
ODBC หรือ ส่วนเชื่อมต่อกับภาษาอื่น (database 
connector) เช่น เอเอสพี สามารถเรียกใช้ MySQL ผ่าน
ทางMyODBC,ADO,ADO.NET เป็นต้น 

2.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 นายสมยศ, ธนวินท์ [1] ได้ท าการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสารสนเทศส าหรับ การจัดการงานวัสดุและ
ครุภัณฑ์ กรณีศึกษา โรงเรียนชลประทานวิทยา โดยมีการ
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จัดการวัสดุและครุภัณฑ์ โดยมีการเบิก การตรวจสอบวัสดุ
และครุภัณฑ์ การจ่ายวัสดุ การส่งมอบครุภัณฑ์ ให้มี การ
ท างานอยู่ภายในระบบผ่านระบบเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การท างานมากย่ิงข้ึนช่วยในการท างานของฝ่ายพัสดุกรมการ
แพทย์ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการค้นหา โดย
การน าข้อมูลต่างๆเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยข้อมูลเหล่าน้ันจะ
ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การรายงานก็ท าได้ง่ายและ
รวดเร็วย่ิงข้ึนกว่าเดิม โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลของ
ครุภัณฑ์ตามเลขทะเบียนหรือประเภท นอกจากน้ียังสามารถ
แสดงผลออกมาในรูปของเอกสารได้โดยสามารถเรียกใช้งาน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท 

ฝ่ายพัสดุกรมการแพทย์ [2] ได้มีการพัฒนาระบบ
ครุภัณฑ์ออนไลน์ข้ึนมาเพ่ือช่วยในการท างานของฝ่ายพัสดุ
กรมการแพทย์ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการ
ค้นหา โดยการน าข้อมูลต่าง ๆ เก็บไว้ในฐานข้อมูล โดย
ข้อมูลเหล่าน้ันจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การรายงานก็ท า
ได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงข้ึนกว่าเดิม โดยผู้ใช้สามารถค้นหา
ข้อมูลของครุภัณฑ์ตามเลขทะเบียนหรือประเภท นอกจากน้ี
ยังสามารถแสดงผลออกมาในรูปของเอกสารได้โดยสามารถ
เรียกใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ท 

3. วิธีการการศึกษาและดําเนินการ
ในการจัดท าระบบจัดการสินทรัพย์ถาวรด้วยเทคโนโลยี

บ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ เพ่ือช่วยให้ผู้จัดท ามีความสะดวก
ในการท างานและลดภาระในการท างานอื่น ๆ ดังน้ันจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการออกแบบระบบเพ่ือให้ทราบถึง
โครงสร้างของฐานข้อมูลและการไหลของข้อมูลที่จะถูก
น ามาใช้งานในระบบเพ่ือความสะดวกและความถูกต้องใน
การด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ โ ด ย ภ า ย ใ น ว ง จ ร น้ั น จ ะ แ บ่ ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ดังน้ี ด้านการ
วางแผน (Planning Phase) ด้านการวิเคราะห์ (Analysis 
Phase) ด้านการออกแบบ (Design Phase) ด้านการสร้าง
และพัฒนา (Implementation Phase) 

3.1 การวิเคราะห์ระบบ
 3.1.1 Context Diagram และ DFD Diagram 
เพ่ือใช้ในการแสดงทิศทางการไหลของข้อมูล 

ผู้ใช้งานระบบ

ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลสถานที่ของสินทรัพย์ถาวรที่จัดการแล้ว
รายงานสรุปข้อมูลสินทรัพย์

ข้อมูลประเภทของสินทรัพย์ถาวรท่ีจัดการแล้ว
ข้อมูลผู้ใช้งานท่ีจัดการแล้ว

ข้อมูลผู้ใช้งานท่ีต้องการจัดการ

RFID Reader

การแจ้งเตือนเม่ือสินทรัพย์ถาวรถึงอายุการใช้งานท่ีก าหนด
ข้อมูลสินทรัพย์ถาวรท่ีจัดการแล้ว
ข้อมูลผู้ใช้งานท่ีผ่านการเข้าสู่ระบบท่ีแก้ไขแล้ว

RF
ID

 T
ag

 ID
 

ประเภทของสินทรัพย์ถาวรที่ต้องการจัดการ

ข้อมูลสินทรัพย์ถาวรท่ีต้องการจัดการ
ข้อมูลสถานที่ของสินทรัพย์ถาวรที่ต้องการจัดการ
ข้อมูลสถานที่ตั้งท่ีต้องการตรวจสอบด้วย RFID

ข้อมูลผู้ใช้งานท่ีผ่านการเข้าสู่ระบบและต้องการแก้ไข

0

ระบบจัดการสินทรัพย์ถาวรด้วย
เทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่

วิทยุ

ข้อมูลสถานที่ของสินทรัพย์ถาวรที่ต้องการออกรายงาน
ข้อมูลประเภทสินทรัพย์ถาวรท่ีต้องการออกรายงาน

ข้อมูลการติดตามสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ถาวรท่ีต้องการออกรายงาน

ภาพท่ี 3-1 แสดง Context Diagram 
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ภาพท่ี 3-2 แสดง Data Flow Diagram Level 0 

3.2 การออกแบบระบบ 
 3.2.1 ER-Diagram 

tb_role

id Integer(5)PK

role_name Varchar(100)

status Integer(1)

tb_menu

id Integer(5)PK

menu_name Varchar(100)

status Integer(11)

tb_staff

id Integer(5)PK

username Varchar(500)

password Varchar(500)

firstname Varchar(500)

lastname Varchar(500)

status Integer(1)

role_id Integer(5)FK

tb_asset_category

id Integer(5)PK

status Integer(1)

category_name Varchar(100)

tb_asset

id Integer(5)PK

asset_name Varchar(100)

code Varchar(15)

category_id Integer(5)FK

place_id Integer(5)FK

description Varchar(4000)

exprie_date Date 

tb_tracking

id Integer(5)PK

staff_id Integer(5)FK

check_date Date

place_id Integer(5)FK

asset_id Integer(5)FK

tb_place

id Integer(5)PK

room Varchar(10)

floor Varchar(10)

status Integer(1)

1:N

1:N

1:
N

1:N

N:1

1:1

ma_date Date

create_ip Varchar(20)

create_date Date

price Decimal(10,2)

status Integer(11)

buy_date Date

update_date Date

update_by Integer(5)

update_ip Varchar(20)

create_by Integer(5)

is_delete  Integer(1)

is_edit Integer(1)

is_create Integer(1)

is_access Integer(1)

building Varchar(10)

place_name Varchar(100)
tb_role_item

id Integer(5)PK

role_id Integer(5)FK

item Varchar(40)

status Integer(1)

1:
N

create_ip Varchar(20)

create_date Date

update_date Date

update_by Integer(5)

update_ip Varchar(20)

create_by Integer(5)

create_ip Varchar(20)

create_date Date

update_date Date

update_by Integer(5)

update_ip Varchar(20)

create_by Integer(5)

create_ip Varchar(20)

create_date Date

update_date Date

update_by Integer(5)

update_ip Varchar(20)

create_by Integer(5)

create_ip Varchar(20)

create_date Date

update_date Date

update_by Integer(5)

update_ip Varchar(20)

create_by Integer(5)

create_ip Varchar(20)

create_date Date

update_date Date

update_by Integer(5)

update_ip Varchar(20)

create_by Integer(5)

ภาพท่ี 3-3 แสดง ER-Diagram 

4. การวิเคราะหแ์ละสรุปผล
4.1 รายละเอียดการทํางานของโปรแกรม 

 ผลการด าเนินงานในการจัดท าโครงงานระบบจัดการ
สินทรัพย์ถาวรด้วยเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ 
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4.2 แสดงหน้าจอเมื่อเริ่มเข้าสู่โปรแกรม 
 เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้งานระบบ จะต้องท าการ

เข้าสู่ระบบโดยต้องกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและ รหัสผ่านเพ่ือ
ยืนยันตัวตนจะแสดงผลดังภาพ 

ภาพท่ี 4-1  แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

4.3 หน้าจอโปรแกรมของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน 
 เมื่อมีการเข้าสู่ระบบแล้ว จะแสดงผลดังภาพ 

ภาพท่ี 4-2 แสดงหน้าจอต้อนรับเข้าสู่ระบบ 

 เมื่อต้องการดูข้อมูลประเภทของสินทรัพย์ถาวร
สามารถเรียกดูจากระบบได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-3  แสดงตัวอย่างหน้าจอรายการประเภทสินทรัพย์และ
สินทรัพย์ถาวร 

เมื่อต้องการเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลประเภทหรือหมวดหมู่
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ถาวรสามารถท าได้ ดังภาพ 

 
ภาพท่ี 4-4  แสดงตัวอย่างการแก้ไขประเภทสินทรัพย์ถาวรและ

สินทรัพย์ถาวร 

 เมื่อต้องการลบข้อมูลประเภทหรือหมวดหมู่สินทรัพย์
ถาวรและข้อมูลสินทรัพย์ถาวรสามารถท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-5  แสดงตัวอย่างการลบประเภทสินทรัพย์ถาวรและ
สินทรัพย์ถาวร 

 เมื่อต้องการดูข้อมูลที่ต้ังสินทรัพย์ถาวรสามารถเรียกดู
จากระบบได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-6  แสดงตัวอย่างหน้าจอที่ต้ังสินทรัพย์ถาวร 

 เมื่อต้องการเพ่ิมข้อมูลสถานที่ต้ังสินทรัพย์ถาวร
สามารถท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-7  แสดงตัวอย่างหน้าจอเพิ่มที่ต้ังสินทรัพย์ถาวร 

 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลที่ต้ังสินทรัพย์ถาวรสามารถ
ท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-8  แสดงตัวอย่างแก้ไขข้อมูลที่ต้ังสินทรัพย์ถาวร 

 เมื่อต้องการลบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรสามารถท าได้ ดัง
ภาพ 

ภาพท่ี 4-9  แสดงตัวอย่างลบข้อมูลที่ต้ังสินทรัพย์ถาวร 
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 แสดงเมนูข้อมูลต่างๆส าหรับการใช้งานการจัดการ 
ข้อมูลผู้ใช้งาน ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-10  แสดงตัวอย่างเมนูข้อมูลต่าง ๆ 

เมื่อต้องการดูข้อมูลสิทธ์ิการใช้งานสามารถเรียกดูจาก
ระบบได้ ดังภาพ

ภาพท่ี 4-11  แสดงตัวอย่างหน้าข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน 

 เมื่อต้องการเพ่ิมสิทธ์ิการใช้งานสามารถท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-12  แสดงตัวอย่างการเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน 

เมื่อต้องการแก้ไขสิทธ์ิการใช้งานสามารถท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-13  แสดงตัวอย่างการแก้ไขสิทธิ์การใชง้าน 

 เมื่อต้องการลบสิทธ์ิการใช้งานสามารถท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-14  แสดงตัวอย่างการลบสิทธิ์การใช้งาน 

 เมื่อต้องการดูรายชื่อเจ้าหน้าท่ีหรือข้อมูลผู้ใช้งาน
สามารถท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-15  แสดงตัวอย่างหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน 

เมื่อต้องการเพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งานสามารถท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-16  แสดงตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน 

 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานสามารถท าได้ ดังภาพ

ภาพท่ี 4-17  แสดงตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลผู้ใชง้าน 

 เมื่อต้องการลบข้อมูลผู้ใช้งานสามารถท าได้ ดังภาพ 

ภาพท่ี 4-18  แสดงตัวอย่างการลบข้อมูลผู้ใช้งาน 

4.3 การทํางานร่วมระหว่างระบบกับเทคโนโลยีRFID 

ภาพท่ี 4-19  แสดงตัวอย่างการท างานร่วมระหว่างระบบกับ
เทคโนโลยีRFID 
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การท างานร่วมกันระหว่างระบบกับเทคโนโลยีRFID 
เน่ืองจากระบบมีข้อมูลของสินทรัพย์ถาวรหรือครุภัณฑ์ โดย
จะท าการติดต้ัง RFID Tag ไว้กับสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดใน
ระบบ  

เมื่อต้องการค้นหาและติดตามสินทรัพย์ถาวรจะ
สามารถค้นหาด้วย RFID Scanner โดย RFID Scanner 
สามารถท างานร่วมกับระบบได้แม้ในสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณ
อินเตอร์เข้าถึง โดยจะแบ่งการท างานได้สองแบบ คือ การ
ท างานในโหมดออฟไลน์ โดยจะRFID Scanner จะท าการ
บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรลงใน CSV text ไฟล์โดยจะท า
การเชื่อมต่อกับระบบในภายหลัง และในโหมดออนไลน์ โดย
การท างานแบบออนไลน์จะท าการเชื่อมต่อกับระบบแบบ
ประมวลผลในทันที 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
 ระบบจัดการสินทรัพย์ถาวรด้วยเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วย

คลื่นความถ่ีวิทยุ ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการมาใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยจะช่วยให้การท างานมี
ความถูกต้องและแม่นย า โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูล
สินทรัพย์ถาวร ข้อมูลสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ถาวร การ
ติดตามสินทรัพย์ถาวร และการจัดการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานมากย่ิงข้ึน 

 จากการด าเนินงาน ผู้จัดท าได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบให้อยู่ในรูปเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้งาน จัดเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยจัด
ให้การท างานน้ันครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ท าให้ระบบจัดการสินทรัพย์ถาวรด้วยเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วย
คลื่นความถ่ีวิทยุน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งการค้นหา การ
จัดเก็บ การสรุป การเพ่ิม แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ  มีความรวดเร็ว
และสะดวกย่ิงข้ึน 

5.2 สรุปผลการดําเนินงาน 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบจัดการ

สินทรัพย์ถาวรด้วยเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ ท า
ให้การวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นไปอย่างล่าช้าจึงได้
ปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นไปอย่างราบรื่น และการ
ออกรายงาน ผู้จัดท ายังไม่มีความรู้เพียงพอในการออก
รายงาน จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ต่าง ๆ 
และปรึกษาอาจารย์ จึงท าให้การท างานส าเร็จไปได้ด้วยดี 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิเคราะห์ระบบต้องศึกษาข้อมูลของหน่วยงาน

อย่างละเอียด ท้ังในด้านปัญหาและความต้องการของระบบ 
ตลอดจนข้ันตอนการปฏิบั ติงานเ พ่ือให้การออกแบบ
ระบบงานครบถ้วนตามความต้องการและ เพ่ือไม่ให้เกิดการ

แก้ไขระบบงานตามมาภายหลังและ อาจจะมีการพัฒนา
โปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบ mobile application เพ่ือให้เกิด
การท างานที่สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
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แอพพลิเคชันค้นหาข้อมูลยาด้วยบาร์โค้ดและโอซีอาร์ 
Medicine searching Application by Barcode & OCR systems 

ภัคพล กิจไพศาลทรัพย ์

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

pakkapon.kpss@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์เพื่อช่วยค้นหาข้อมูลยาทีเ่ก็บ
ไว้ในระบบคลาวน์คอมพิวเตอร์ การท างานของโปรแกรมคือใช้
กล้องของสมาร์ทโฟนอ่านบาร์โค้ดหรือข้อความช่ือของยา 

หลังจากนั้นระบบจะประมวลผลและเข้าถึงข้อมูลยาพร้อม
แสดงข้อมูลในรูปแบบข้อความหรือเสียงทันที ผลการทดสอบ
พบว่า ระบบสามารถท างานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
สามารถตั้งเวลาเพื่อแจ้งเตือนการรับประทานยา ตรวจสอบ
ข้อมูลยาที่เก็บไว้ในระบบคลาวน์และออฟไลน์ได้เป็นอย่างดี 

ABSTRACT 

The project objective is developing a 
Smartphone application for searching the medicine 
data. This program is worked by using the 
Smartphone camera to read the barcode or the 
label name of medicine. Then, the application 
searches the stored data from cloud system and 
displays the results by texts or speech. The 
experimental results showed that the system can 
be worked in both on-line and off-line. 
Furthermore, the schedule of taking medicine and  

 

showing many data on cloud can be shown 
effectively from system.  

ค าส าคัญ: Parse; cloud-computing; Smart-phone; 

Android; OCR; barcode; text-to-speech. 

1. บทน า 
ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ สื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพสูงสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา จึง
ท าให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งระบบคลาวน์คอมพิวเตอร์ก าลังขยายการเติบโต ท าให้
การเก็บข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันสามารถท าได้อย่างง่ายดาย 

 ผู้พัฒนาต้องการพัฒนาแอพพลิ เคช้นที่ น าเอา
ความสามารถของระบบคลาวน์และสมาร์ทโฟนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาด้านการรับประทานยา อาทิ ลืม
รับประทานยา รับประทานยาไม่ตรงเวลา อ่านสรรพคุณไม่
ออกเนื่องจากมีศัพท์ทางการแพทย์ซึ่งต่อการท าความเข้าใจ 

ฉลากยาไม่ชัดเจน เป็นต้น 

 แอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ท างานโดยอ่านบาร์โค้ด
(Barcode) หรือข้อความบนฉลาก หลังจากนั้นระบบจะ
ประมวลผล โดยสามารถค้นหาท้ังบนระบบคลาวน์หรือใช้งาน
ข้อมูลจากออฟไลน์ก็ได้  เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบของ
ข้อความและเสียง ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้ทั้งบน
สมาร์ทโฟนและเว็บแอพพลิเคชัน และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
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รับรู้ ข้ อมู ลด้ านต่ างๆ  ของยาได้ อย่ างครบถ้ วน และมี
ประสิทธิภาพ    

2. การออกแบบและพัฒนาระบบ  
เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ คือ ยูเอ็มแอล(UML)  

ส่วนด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอย์ใช้โปรแกรม
แอนดรอยดส์ตูดิโอ (Android Studio)2 ที่รวบรวมส่วนส าคัญ
ต่อการพัฒนาแอพพลิเคชัน เช่น ภาษาจาวา (Java) ภาษา
เอ๊กซ์เอ็มแอล (XML) และใช้ไลบรารี่ พาส (Parse)1 ซึ่งเป็น
บริการคลาวน์ที่เป็นบริการเบื้องหลัง แอนดรอยด์โอซีอาร์ 
(android-ocr)6 ไลบรารี่ส าหรับการแปลงตัวหนังสือเป็น
ตัวอักษร และ ซีซิงค์ (Zxing)5 ไลบรารี่ส าหรับการถอดรหัส
บาร์โค้ด  และกูเกิ้ล เท๊กซ์ทูสปีช (Google Text-to-speech)4 
ไลบรารี ่

ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเลือกใช้บูทสแตรบ 
(bootstrap) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่าง
รวด เร็ว อีกทั้ งยั งมี ความสามารถของเรสปอนซีฟ เว็บ
(Responsive Web) ร่วมกับการใช้ไลบราลีพาสจาวาสคริบต์ 
(Parse JavaScript)1  

ส่วนต่อไปนี้ แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ ยูสเคส 
(Use Case) อี-อาร์ไดอะแกรม (E-R Diagram) ของระบบ  

 

2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 
        สถาปัตยกรรมของแอพพลิเคชัน ประกอบด้วย ส่วน
การใช้งานในสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ และส่วน
การแสดงข้อมูลต่างผ่านเว็บแอพพลิเคชัน โดยมีผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งาน และส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของคลาวน์ แสดงดังภาพที ่1   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ 

2.2 ยูสเคสไดอะแกรม 

 
ภาพที่ 2 แสดงยูสเคสไดอะแกรมของระบบ 
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2.3 อี-อาร์ไดอะแกรม 

 
ภาพที่ 3 แสดงอี-อาร์ของของระบบ 

 

3. ผลการพัฒนา 
ผลการพัฒนาท าให้ได้แอพพลิเคชันที่ท างานได้

ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีเมนูหลัก ได้แก่ ค้นหา กล่องยา 
ตารางทานยา และตั้งค่า แสดงในภาพที ่4(a)  

  ฟังก์ชันการการค้นหามี 3 รูปแบบ ได้แก่ การค้นหา
ข้อมูลด้วยโอซีอาร์ การสแกนบาร์โค้ด และ การพิมพ์ค้นหา 
ตามล าดับ ดังภาพที่ 4(b) ส่วนกล่องยา ท าหน้าที่บันทึกตัวยา
ที่ผู้ใช้ต้องการเก็บไว้อ่านแบบออฟไลน์ ตารางทานยา หน้า
ส าหรับแสดงผลการตั้งเตือนการรับประทานยาทั้งหมดและ
ผู้ใช้งานได้ผ่านกดที่แถบหรือสไลด์หน้าจอ  

    

(a)                      (b) 

ภาพที ่4 เมนแูรก (a) และเมนูค้นหา (b) 

การค้นหาข้อมลูสามารถท าได้ด้วยระบบโอซีอาร์
และการสแกนบาร์โค้ด แสดงดังภาพท่ี 5 ผลการค้นหาแสดง
เป็นข้อความและเสยีง 

 

ภาพที่ 5 หน้าค้นหาข้อมูลด้วยโอซีอาร์ 

รายละเอียดข้อมูลยาที่บันทึกไว้ แสดงดังภาพท่ี 6 

  

ภาพที ่6 แสดงข้อมูลยาที่บันทึกไว ้

นอกจากนั้น สามารถตั้ งนาฬิกาเพื่ อเตือนการ
รับประทานยา สามารถเข้าได้จากเมนูตารางทานยา เพื่อแสดง
ตารางข้อมูลที่บอกว่ามีการแจ้งเตือนไว้ในช่วงเวลาใด หรือ
หากต้องการเพิ่มข้อมูลก็ท าการกดที่ปุ่มกลมที่มีไอคอนด้านใน
รูปนาฬิกา แสดงการตั้งเวลาดังภาพท่ี 7  
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ภาพที ่7 แสดงการตั้งค่าแจ้งเตือน 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
แอพพลิเคชันค้นหาข้อมูลยาด้วยบาร์โค้ดและระบบ

โอซีอา เกิดจากแนวคิดการใช้งานระบบคลาวน์คอมพิวเตอร์ 
และการใช้งานกล้องของสมาร์ทโฟน เพื่ออ่านบาร์โค้ดหรือ
ข้อความช่ือของยาจากฉลาก จากนั้นระบบจะประมวลและ
เข้าถึงข้อมูลยาบนคลาวน์ แล้วแสดงข้อมูลในรูปแบบข้อความ
หรือเสียงทันที  แอพพลิเคชันสามารถท างานได้ทั้ งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งยังตั้งเวลาเพื่อแจ้งเตือนการ
รับประทานยา ได้เป็นอย่างดี  
 ข้อเสนอแนะ คือ อาจเพิ่มฟังค์ชันในการติดตาม
พฤติกรรมผู้ใช้งานโดยแพทย ์ใหส้ามารถดูข้อมูลของคนไข้เป็น
รายบุคคลได้ การเรียกใช้วีดีโอคอลล์ระหว่างแพทย์และคนไข้ 
ฐานข้อมูลแบบหลายภาษา เป็นต้น 

 

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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/reference/android/speech/tts/TextToSpeech.h
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https://github.com/rmtheis/android-ocr (วันที่ค้น
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[7] “ Android support design library”  (อ อ น ไล น์ ). 
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https://www.google.com/design/spec/material-
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บทคัดย่อ 
     โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน
แนะน ามหาวิทยาลัยและน าทางภายในมหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกวิทยา
เขตจันทบุรี น าเสนอผ่านสมาร์ทโฟนที่ท างานด้วย
ระบบปฏบัติการแอนดรอยด์ 4.0 ขึ้นไป ตัวแอพพลิเคช่ัน
เน้นในการ น าทางไปยังอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และ
แนะน ากิจกรรมหลักๆของมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม 
MIT inventor ในการพัฒนาแอพพิลเคชันนี้ โดยการน าทาง
ไปยังอาคารต่างๆ ได้อย่างแม่นย า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน 
สามารถมายังอาคารนั้นได้ อย่างถูกต้องแน่นอน 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชัน, แนะน า,มหาวิทยาลัย 

Abstract 
This project intention to develop 

application present university and guide 
with in the university case studies in 
Rajamangala University of technology 
tawan-ok chanthaburi present to 
smartphone running android 4.0, The 
application focuses on the function to all 
building in university and present activity of 
university by apply to program MIT inventor 
to develop application by guide to all 

building accurately wherever you be able to 
sure the building. 
Keywords:  Application, recommend, 
University 

1. บทน ำ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกวิทยาเขต

จันทบุรี ประกอบด้วยอาคาร สถานท่ีต่าง ๆ เนื่องจากมี
อาคารสถานท่ีเป็นจ านวนมากจึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น 
ในวันเปิดภาคการศึกษานั้น นักศึกษาใหม่อาจจะไม่ทราบว่า
ห้องเรียนนั้นอยู่ที่อาคารใดหรือต าแหน่งใดภายใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกวิทยาเขต
จันทบุรีจึงท าให้เกิดความลา่ช้าในการเข้าช้ันเรยีนหรือในวัน
สอบวัดผลการศึกษานั้นนักศึกษาอาจไม่ทราบวา่ห้องสอบนั้น
อยู่อาคารใดท าให้นักศึกษาเดินทางไปเข้าห้องสอบล่าช้าเป็น
เหตุให้มีเวลาในการท าข้อสอบน้อยลงหรือหมดสิทธ์ิเข้าสอบ
หากเข้าสอบช้าเกิน 30 นาที และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ติดต่อท าธุระกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรสี่วนใหญไ่ม่
ทราบถึงสถานท่ีตั้งของหน่วยงานท่ีจะติดต่อท าธุระและไม่
ทราบว่าจะต้องใช้เส้นทางใดเพื่อทีจ่ะไปติดต่อท าธุระกับ
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หน่วยงานนั้น ๆ ท าให้ ต้องใช้เวลานานในการค้นหา
หน่วยงานนั้น ๆ จากปัญหาข้างตน้ส่งผลให้ใช้เวลาในการ
เดินทางมากขึ้น และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก
ขึ้นตามไปด้วย 

ออออมระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์(Android) นั้นเป็น
ระบบปฏิบตัิการส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
พกพา (Mobile Device) ซึ่งลิขสทิธ์ิการน าระบบปฏิบัติแอน
ดรอยดไ์ปใช้งาน จะอยู่ในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรีและยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจไดม้สี่วนร่วมในการพัฒนา โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และในปัจจุบนัทางด้านการตลาดนั้นมี
การน าแอนดรอยด ์(Android) ไปใช้การโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟน (Smart Phone)เป็นจ านวนมาก ท าให้มีการ
พัฒนาแอพพลิเคชัน (Application) ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องท า
ให้เกิดประโยชน์ท้ังผู้พัฒนาและผู้ใช้บริการปัจจุบัน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีบทบาทส าคัญกับสังคมไทยมากขึ้น
เนื่องจากพกพาติดตัวได้สะดวกโดยเฉพาะโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ในทุกๆ 
รูปแบบและยังมีประโยชน์มากมาย เช่น การเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ บนอินเตอร์เนต็ การวางแผนการท่องเที่ยว การ
พัฒนาธุรกิจหรือแม้กระทั้ง เล่นเกม โดยผ่านแอพพลิเคชัน 
เป็นต้น อีกท้ังยังมีการพัฒนา 
แอพพลิเคชันท่ีมีขีดความสามารถหลากหลายรูปแบบบน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ให้กับผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
   ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดท าแอพพลิเคชัน
แนะน ามหาวิทยาลัยและน าทางภายในมหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกวิทยา
เขตจันทบุรีขึ้นเนื่องจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้นเป็น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบรหัสเปิด (Open Source 

Software) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายในอนาคตและ
ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการล่าช้า
ในการเดินทางไปห้องเรียน ห้องสอบ หรือติดต่อธุระกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    การจัดท าโครงการแอพพลิเคชนัแนะน ามหาวิทยาลัย

และสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนี้ ต้อง
ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ และเป็นไปตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ และสามารถจดัท าโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี ้

2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 2.2 แอพพลิเคชั่น 
2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 
2.4 ระบบน าทาง 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
  แอนดรอยด์ (Android) กูเกิลแอนดรอยด์ (Google 

Android) หรือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android 

Operating System) เป็นช่ือเรียกชุดซอฟท์แวร์ หรือ
แพลตฟอร์ม (Platform) ส าหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ที่มี
หน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ (Telephone) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell phone) 

อุปกรณ์เล่นอินเตอร์เน็ตขนาดพกพา (MID) เป็นต้น แอน
ดรอยด์ นั้ น  ถื อก า เนิ ดอย่ า ง เป็ นทางการ ในวั นที่  5 

พฤศจิกายน 2550 โดยบริษัท กูเกิล จุดประสงค์ของแอน
ดรอยด์นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท Android Inc. ที่ได้
น าเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งนิยมน าไปใช้งาน
กับเครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นหลัก น ามาลดทอนขนาดตัว 
(แต่ไม่ลดทอนความสามารถ) เพื่อให้เหมาะสมแก่การน าไป
ติดตั้งบนอุปกรณ์พกพา ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จ ากัด 
โดยหวังว่า แอนดรอยด์ นั้นจะเป็นหุ่นยนต์ตัวน้อย ๆ ที่คอย
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ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่พกพามัน ไปในทุกที่ 
ทุกเวลา 

2.2 แอพพลิเคชั่น 
 ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์กับมือถือหรือ
แท็บเล็ต มีความสามารถในการใช้งานใกล้เคียงกันมากขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากความนิยมในการใช้งานต่างๆ ผ่านทางมือ
ถือหรือแท็บเล็ตมากขึ้นทุกๆ ที แต่อาจจะมีบางท่านที่เพิ่ง
เริ่มใช้งานมือถือหรือแท็บเล็ต อาจจะสงสัยว่า แอพ (App) 

คืออะไร แล้วมันเหมือนกับโปรแกรมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
หรือไม่  

จริงๆ แล้ว ค าว่าแอพนั้น เป็นค าเรียกย่อๆ ที่มีค า
เต็มๆ มาจากค าว่า แอพพลิเคช่ัน (Application) ซึ่ง
ความหมายถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ “โปรแกรมประเภท
หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแท็บเล็ต” โดย
แอพน้ัน เราจะเห็นได้ในมือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฎิบัติ
การ Android และ iOS  

2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
2.3.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 
Windows 7 เป็นระบบปฏิบัติการของบริษัท

ไมโครซอฟท์ พัฒนาต่อเนื่องมาจาก Windows Vista ที่ไม่
ค่อยประสบความส าเร็จทางด้านการตลาดเท่าท่ีควร ผู้ใช้เก่า 
ๆ ยังผูกพันกับ Windows XP และมีข่าวลือเกี่ยวกับปัญหา
ในการใช้งานต่าง ๆ ท าให้ไมโครซอฟท์น าไปปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการใช้งานจนพัฒนามาเป็น Windows 7 โดยเน้น
ความคล่องตัวในการใช้งานกับไฟล์สไตล์ที่ง่ายและสะดวก 
พร้อมดีไซน์ที่ล้ าสมัยและลูกเล่นมากมาย ในส่วนของ
เทคโนโลยี ทางด้านสมรรถนะความปลอดภัยของระบบและ
การเช่ือต่อในเครือข่ายที่ง่ายแต่ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

2.3.2 MIT App Inventor 

MIT App Inventor เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ใน
การสร้าง App บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 

Android ที่มีความง่ายต่อการท าความเข้าใจ ใช้งานง่าย โดย
ความร่วมมือระหว่างบริษัท Google และ MIT ท าการผลิต 

App Inventor ออกมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
สามารถท าความเข้าใจหลักการพัฒนา Apps บนอุปกรณ์ที่
ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นของ Google เอง 
ต่อมา Google ได้ถอนตัวออกจากโครงการนี้ และปล่อยให้ 
MIT เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือต่อ โดยมุ่งเน้นไปทางด้านการ
เรียนการสอนเป็นหลัก 

   2.3.3 Java 

Java เป็นภาคภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ
ออกแบบ ส าหรับการใช้บนอินเตอร์เน็ต โดยมีส่วนของการ 
"look and feel" แบบภาษา C++ แต่ง่ายกว่าการใช้ C++ 

และสามารถสร้างมุมมองโดยโปรแกรมได้ Java สามารถใช้
ในการสร้างการประยุกต์แบบสมบูรณ์ ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้
เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการกระจายระหว่างเครื่อง
แม่ข่ายกับลูกข่ายในระบบเครือข่าย และสามารถสร้างโมดูล
การประยุกต์ขนาดเล็กหรือ applet ส าหรับเป็นส่วนของเว็บ
เพจ applet ท าให้มีความเป็นได้ในด้านการตอบสนองของ
ผู้ใช้กับเว็บเพ็จ  

2.3.4 Adobe Photoshop cs6 

Adobe Photoshop เป็นสุดยอดโปรแกรม ๆ 
หนึ่งทางด้านกราฟิก เป็นหนึ่งในโปรแกรม ตระกูล Adobe 

ซึ่งถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน Photoshop ถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้ งานทางด้านกราฟิก, การตกแต่งภาพ, 

สร้างภาพ 3 มิติ, ภาพพาโนรามา, สร้างสรรค์งาน โปสเตอร์, 
โฆษณา, สื่อสิ่งพิมพ์, ปกนิตยสาร, ออกแบบสินค้า, รูปภาพ
ต่าง ๆ ที่นาไปวางบน เอกสารเว็บเพจ เหมาะสาหรับนัก
ออกแบบ, ครีเอทีฟ, สถาปนิก, และบุคคลทั่วไปที่สนใจงาน 
ทางด้านกราฟิก 

2.4  ระบบน ำทำง(GPS) 
 GPS คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากค าว่า 
Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 

1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย
คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป 
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      -    ของอเมริกา ช่ือ NAVSTAR (Navigation 

Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง 
ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวส ารอง บริหารงานโดย 
Department of Defenses มีรัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 
20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ 
เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ช่ัวโมง 

- ยุโรป ช่ือ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA 

หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้
งานในปี 2008 

- รัสเซีย ช่ือ GLONASS หรือ Global Navigation 

Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia 

Military Space Force) 

ในขณะนี้ภาคประชาชนทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี เนื่องจาก 
นโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารส าหรับประชาชน
ของรัฐบาลสหรัฐ จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในระดับความแม่นย าที่ไม่เป็นภัยต่อความมันคงของ
รฐั กล่าวคือมีความแม่นย าในระดับบวก / ลบ 10 เมตร 

2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่
ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา และศูนย์
ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลก  
3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถ
รับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อน ามาประมวลผลให้
เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ  

2.5  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาแอพพลิเคชันแนะน ามหาวิทยาลยัและ
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยั กรณศีึกษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี ผู้จัดท า
โครงการสามารถสรุปผลการวิจยัตา่ง ๆ ไว้ดังนี้ 
 สาวิกา บุญโย(2554)โครงการนีเ้ปน็การพัฒนาการบอก
ต าแหน่งโดยเรียกใช้ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ซึ่งจะค้าหาต าแหน่งปัจจุบัน
ของโทรศัพท์และต าแหน่งของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ทีสุ่ด  

 ระวีวุฒิ คล้ายโตนด, พิรดา ลักษณพิมล(2557)โครงการ
นี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าการท่องเที่ยวของ
จังหวัดจันทบุรีบนมือถือระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีโดย
แบ่งหมวดหมู่ของแหล่งท่องเที่ยวเป็น 10 อ าเภอ ของ
จังหวัดจันทบุรี และการแบ่งตามประเภทสถานท่ี เช่น วัด
โบราณสถาน ทะเล น้ าตก เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือการ
พัฒนา MIT App Inventor ซึ่งเปน็เว็บแอพพลิเคชั่น และ
โปรแกรม Java เวอร์ช่ัน 7 เพื่อใช้ในการเช่ือมต่อ Block 

แทนการเขียนโปรแกรมแบบเก่าแอพพลิเคช่ันสามารถ
เรียกดูข้อมลูสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยแสดง
ข้อมูลเนื้อหา รูปภาพของสถานท่ีท่องเที่ยว อาทิเช่นการแบ่ง
หมวดหมู่วดัจะแสดงวัดท่ีอยู่ในจังหวัดจันทบุรี และในหน้า 
Screen ของสถานท่ีจะแสดงข้อมลูเนื้อหาและรูปภาพ
เกี่ยวกับวัด เป็นต้น  
 จรรยวรรธน์ มั่นเขตวิทย์, กชนิภา เสริมสัย(2557) เพื่อ
เป็นการหาทางออกของปัญหาต่างๆเหล่านั้นการศึกษาครั้งนี้
จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาเครื่องมือที่ จะช่วยเหลือนักศึกษา
หรือบุคคลภายนอก โดยได้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 
(Mobile Application) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(Android) แอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกในการหาต าแหน่ง
อาคารสถานที่ต่ างๆระบบโดยรวมพัฒนาขึ้นภายใต้
เทคโนโลยี JAVA, XML, SQLite, JSON, PHP, MySQL 

กระบวนการการท างานหลักของระบบประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ ส่วนการเรียกดูแผนที่ภาพรวม ส่วนการดูรายละเอียด
ของแต่ละอาคารสถานท่ีและส่วนค้นหาข้อมูล

3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย
      วิธีการด าเนินงานพัฒนาแอพพลิเคช่ันการเรียนรู้ภาษา
กัมพูชา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 ขั้นตอนการศึกษาโครงการและรวบรวมข้อมูล 

 3.2 ขั้นตอนการออกแบบแอพพลิเคชั่น 

 3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 3.4 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำโครงกำรและรวบรวมข้อมูล 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาโดยอาศัยวงจรการ 
พัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle : 

SDLC) แบบ Prototyping-based Methodology ซึ่งมี 
รายละเอียดการพัฒนาดังนี ้

ภำพที่ 3-1 กระบวนการทางานแบบ Prototyping-based 

Methodology 

Systems Development Life Cycle วัฎจักรการพัฒนา
ระบบงาน (System development Life Cycle: SDLC) 

ภำพที่ 3-2 วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานของ องค์กร  

เราเรียกว่า System development Life Cycle 

(SDLC) การพัฒนาระบบในองค์กรเป็นหน้าท่ีของ
นักวิเคราะหร์ะบบท่ีจะต้องท าการติดต่อ กับหน่วยงานที่
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ วา่การท างานมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง เช่นขนาดขององค์กร รายละเอียด
การท างาน ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นักวิเคราะห์จะต้อง
เข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน การท างาน กระบวนการ
ท างาน 

 - วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System 

development Life Cycle: SDLC) หมายถึง ข้ันตอนหรือ
กระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริม่ต้นในการ
ท างานและจุดสิ้นสดุของการปฏิบตัิงาน 

 - การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วย
กลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกนั คือ การวิเคราะห์ 
(Analysis), การออกแบบ (Design) และการ
น าไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถ
ใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟต์แวรข์นาดเล็ก ในขณะที่
โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจ าเป็นต้องใช้แบบ
แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบ
ทุกกิจกรรม 

ขั้นตอนท่ีใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ประกอบด้วย 

- การท าความเข้าใจกับปัญหา 
- การรวบรวมข้อมลู 

- การวิเคราะห์ระบบ 

- การออกแบบระบบ 

- การพัฒนาระบบ และ จัดท าเอกสาร 
- การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 

- การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ 
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ภำพที ่3-3 ขั้นตอนท่ีใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

3.2 ขั้นตอนกำรออกแบบแอพพลิเคชั่น 
 เป็นการแสดงล าดับการท างานของแอพพลิเคชั่นการ
เรียนรูภ้าษากัมพูชา บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ โดยมี
ขึ้นตอนดังน้ี 

3.2.1 หน้าแรกเมน ู

ภำพที่ 3-4 หน้าแรกเมน ู

3.2.2 หน้าค้นหาสถานท่ี 

 ภำพที่ 3-5 แสดงหน้าค้นหาสถานที ่

 3.2.3 หน้าแสดงแผนท่ี 

ภำพที่ 3-6  แสดงแผนท่ี 
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 3.2.4 หน้าแสดงแนะน ามหาลัย 

ภำพที่ 3-7  แสดงหน้ากิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  การประเมินความพึงพอใจของการสรา้งสื่อ
แอพพลิเคชั่นการเรียนรูภ้าษากัมพูชา โดยเครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.4 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
3.4.1 ประชากร 

 คือ นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร์ ช้ัน
ปีท่ี 4 จ านวน 16 คน ดังนั้น กลุ่มประชากรตัวอยา่งมีทั้งสิ้น
จ านวน 16 คน ท่ีจะใช้ในการทดสอบแอพพลิเคชั่นและการ
ประเมินผลการใช้งาน 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
มีการใช้การวิเคราะห์ข้อมลูสถติิเชิงพรรณนาในการวดัค่า
กลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 

Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) และการวัดการกระจายของ

ข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลโปรแกรมวิเคราะห์
ค่าทางสถิติ SPSS ดังนี ้ 

1) ค่าเฉลี่ยเลขคณติ (Arithmetic Mean) หรือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) 

จากสูตร  =  

 เมื่อ  (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณติ 

    คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า 

 คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard

Deviation) 

  จากสูตร 

 เมื่อ   คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 คือ ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 

 คือ จ านวนข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด 

4.ผลกำรด ำเนินงำน
 การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะน ามหาวิทยาลัยและน าทาง
ภายในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี บนระบบปฏบิัติการแอน
ดรอยด์ มจีุดประสงค์ เพื่อให้นักศกึษามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  
และบุคคลทั่วไปได้ใช้แอพพลิเคชัน่นี้ ในการค้นหาอาคาร
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และกจิกรรมที่น่าสนใจของทาง
มหาวิทยาลยั ด้วยตัวเอง ในช่องทางที่สะดวก 
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5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน
จากการที่ได้ศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชันแนะน า

มหาวิทยาลยัและน าทางภายในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกวิทยาเขต
จันทบุรี  บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ด้วยเว็บ
แอพพลิเคชั่น MIT App Inventor เป็นแอพพลิเคชั่นท่ี
สามารถแนะน าสถานท่ี และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่
น่าสนใจ  เหมาะส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  
การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะน ามหาวิทยาลัยและน าทาง
ภายในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรดี้วยโปรแกรม MIT App 

Inventor ด าเนินไปได้ด้วยดี มีความสามารถครบตามที่
ขอบเขตของระบุไว ้
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ระบบจัดตารางเวลาการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี 

The Personal Schedule Arrangement System : A Case Study of Sirivej Hospital, Chanthaburi 
ยพุาพร ส าล ี รัตนา พลอาภรณ์  ภทัรธีรา คามาวาส  อธิคม พฤกษ์ศศิธร

สาขาวชิาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสงัคม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจนัทบรีุ

บทคัดย่อ 
  การจัดตารางการท างานส าหรับบุคลากรต้องท า

ภายใต้เ ง่ือนไขและข้อจ ากัดหลายๆอย่าง ที่ผ่านมาใช้
บุคลากรในการจัดตารางการท างาน ซึ่งใช้เวลามาก ดังนั้น
การศึกษาอิสระครั้งนี้จึงเสนอแนวคิดการจัดตารางการ
ท างานของบุคลากร ซึ่งสามารถตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบ
ของตารางการท างานให้ดีขึ้นตามเง่ือนไขและความพึงพอใจ
ของบุคลากรเป็นหลัก โดยใช้หลักการของการวิเคราะห์เชิง
ล าดับช้ันจัดล าดับความส าคัญของเง่ือนไข เพื่อเป็นตัวบ่ง
บอกว่าตารางการท างานของบุคลากรที่จัดนั้นขัดแย้งต่อ
เง่ือนไขใดบ้างโดยขบวนการทั้งหมดจะท าผ่านระบบท าให้
การจัดตารางการท างานของบุคลากรมีความสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน 

 ร ะบบจั ด ต า ร า งก า ร ท า ง าน ของบุ ค ล ากร นี้ 
ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลบุคลากร การ
ปรับเปลี่ยนเวร วันลา และตารางการท างานในแต่ละเดือน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลการท ารายงานค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ียังได้ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
การจัดตารางการท างานส าหรับบุคลากรแบบเดมิและ ระบบ
ใหม่ที่พัฒนาขึ้นผลจากการศึกษาท าให้ได้ระบบที่ใช้เป็น
แนวทางในการจัดตารางการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลช่วยลดปัญหาในการจัดตารางการท างาน และ
สามารถจัดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดได้ 

Abstract 
  The traditional personnel scheduling systems were 

carried out through several constraints while facing 
considerable limitations, which is time consuming. 
Therefore, the objective of this independent study was to 

present concept in personnel. This system allowed 
examination and improvement towards personnel, and 
Analytic Hierarchy Process was also performed in order to 
identify what developed schedule were opposed to a 
particular constraint. All of the process was carried out via 
system for convenience and time saving in personnel 
scheduling system. 

  This system was comprised of database of nurses, 
shift, absentees, and working schedule in each month. The 
reporting on the compensation performance. Moreover, 
satisfaction between the traditional system and the 
developed one was tested. According to the study, the 
developed system contributed to reducing problems in 
scheduling and adaptation according to the specified 
constraints. 

1. บทน า
การจัดตารางเวลาการท างานของบุคลากรใน

ปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ส าคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ไม่ให้บุคลากรท างานต่ อเนื่องกันเป็น
เวลานานมากเกินไปโดยจัดให้มีคนขึ้นปฏิบัติงานครบทุกเวร
อย่างถูกต้องตามระเบียบการจัดเวร สมาชิกทุกคนได้วันหยุด
ตามที่ร้องขอ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดและมีความพึงพอใจใน
ตารางเวรที่จัดตามสมควร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยไดรบัการดแูล
ที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังพบว่าในการจัดตารางเวลาการ
ท างานนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาเง่ือนไขหลายประการเป็น    
ตน้ว่า ต าแหน่ง ประเภทการปฏิบัติงาน วันลาหยุด ฯลฯ 

 ผู้จัดท าได้เห็นความส าคัญของการจัดตารางเวลา
การท างานของบุคลากรเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
โดยเลือกโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี เป็นกรณีศึกษา 
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการจัดท าตารางเวลาดังกล่าวยังคงใช้ 
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เจ้าหน้าท่ีในการจัดท า อันอาจจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและ
เกิดการซ้ าซ้อนของตารางเวลา เสียเวลาในการจัดท า 

 ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้ไปเก็บความต้องการ และ
ปัญหาต่างๆของตารางเวรของบุคลากรโรงพยาบาลสิริเวช 
จังหวัดจันทบุรี มาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดตารางเวลา ให้ได้มาซึ่งความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้เกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาล 
บุคลากรของโรงพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั้งเต็มเวลาและบาง โดย
จ าแนกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 

1. เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาลและสถานพยาบาลใน
ระดับสูง และระดับรองลงมา ได้แก่ 

 - ผู้ อ านวยการ  รองผู้ อ านวยการ และผู้ ช่ วย
ผู้อ านวยการ 

 - หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้าตึก และ
ผู้ตรวจการ 

2. เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการตรวจและรักษาโรคโดยตรง 
ประกอบด้วย 

- แพทย ์
- ทันตแพทย์ 
- พยาบาล จ าแนกเป็นพยาบาลวิชาชีพ และ

พยาบาลเทคนิค 
- ผู้ช่วยพยาบาล 
- พนักงานผู้ช่วยเหลือพยาบาล 
- ผดุงครรภ์ 
- พนักงานพยาบาลอื่น ๆ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากที่
ระบุไว้แล้ว เช่น พนักงานเวรเปล พนักงานพยาบาลประจ า
แผนก เป็นต้น 

3. เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิ บั ติ ง านด้ านการ ให้บริ ก ารทางการแพทย์ อื่ น  ๆ 
นอกเหนือจากการให้การตรวจรักษาโรคโดยตรง เช่น 
เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์นักกายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ 
เภสัชกร โภชนากร และเจ้าหน้าที่ประจ าในแผนกที่
ให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรืองาน

บริการทางการแพทย์ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
พนักงานจ่ายยา พนักงานขับรถ พนักงานท าความสะอาด 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
ประเภทของการท างาน จ าแนกไว้เป็น 2 ประเภทคือ 

1) เต็มเวลา หมายถึง ผู้ที่ท างานมากกว่า 40 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 

2) บางเวลา หมายถึง ผู้ที่ท างานน้อยกว่า 40 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ 
2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis 
Design) 
 การวิเคราะห์และออกแบบ คือ วิธีที่ใช้ในการสร้าง
ระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือ
ระบบย่อยธุรกิจนอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่
แล้ว การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบให้ดีขึ้นก็ได้ 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ ก็ คื อ ก า ร หา ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
(Requirement)ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือ
ต้องการเพ่ิมเติมอะไรเข้าระบบ และการออกแบบระบบก็
คือการน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน
หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบนั้นให้ใช้งานได้
จริง 
 วงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life 
Cycle) เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอน ต้ังแต่เร่ิมจนกระทั่งส าเร็จ การพัฒนาระบบมีอยู่ 
7 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition)
2. วิเคราะห์ระบบ (Analysis)
3. ออกแบบ (Design)
4. พัฒนา (Development)
5. ทดสอบ (Testing)
6. ติดต้ัง (Implementation)
7. บ ารุงรักษา (Maintenance)
2.2.1 ระบบฐานข้อมูล 

 ฐานข้อมูล คือ แหล่งที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่
ถูกเก็บรวบรวมไว้นี้จะถูก จัดการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้สร้างฐานข้อมูลมีความจ าเป็นที่ต้องแจกแจง
ข้อมูลที่ต้องใช้ ในระบบงานพร้อมทั้งตั้งช่ือข้อมูลแต่ละตัวช่ือ
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ที่ตั้งควรเป็นมาตรฐานและมีเพียงช่ือเดียวเพราะผู้ใช้แต่ ละ
คนจ าเป็นต้องอ้างอิงถึงข้อมูลโดยการตั้งช่ือที่เหมาะสมจะ
สามารถหลีกเลี่ยงการสับสนการเรียกใช้ ข้อมูลได้ การ
จัดเก็บฐานข้อมูลเป็นการน าเอาฐานข้อมูลมาจัดเก็บรวมกัน
ภายใต้ฐานข้อมูล เดียวกัน ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบแฟ้มข้อมูลได้ข้อมูลต่างๆที่ถูก 
จัดเก็บฐานข้อมูลจะเป็นฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กันและเป็น
ข้อมูลที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร จึงกล่าวได้ว่า
ฐานข้อมูลแต่ละฐานจะเทียบเท่ากับแฟ้มข้อมูล 1 ระบบ 
และจะเรียกฐานข้อมูลที่ท าขึ้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นว่า“ระบบฐานข้อมูล” (Database 

System) 

2.2.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลในระบบ พจนานุกรมข้อมูลเป็น
องค์ประกอบทางซอฟต์แวร์ ที่เก็บรายละเอียดข้อมูลใน
ฐานข้อมูล เช่น โครงสร้างของแต่ละตาราง ผู้สร้าง สร้าง
เมื่ อไร แต่ละ ตารางประกอบด้วย เขตข้อมูลใดบ้าง 
คุณลักษณะของเขตข้อมูลเป็นอย่างไร มีตารางใดที่สัมพันธ์
กัน มี เขตข้อมูลใดเป็นคีย์ เป็นต้น นักวิเคราะห์ระบบใช้
พจนานุกรมข้อมูลในการรวบรวมเป็นหลักฐาน เอกสาร เพื่อ
จะได้จัดการข้อมูลในระบบ รวมทั้งบันทึกข้อมูลของดาต้า
โฟร์ ดาต้าสโตร์ เอนทิตี้ ภายนอก และโพรเซสทั้งหมด ใน
พจนานุกรมข้อมูลจะประกอบด้วย ข้อมูลหน่วยย่อยหรือ
ดาต้าเอลลิ เม้นท์ (Data Element) ของระบบ เช่นรหัสการ
ขาย รหัสลูกค้า เป็นต้น ดาต้าเอลลิเม้นท์ที่มี ความสัมพันธ์
กันรวมกันเข้ า  จะกลายเป็นระเบียนหรือ เรคคอร์ ด 
(Records) หรือโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) รวมถึง
ดาต้าโฟร์ ข้อมูลที่เก็บในดาต้าสโตร์ 

2.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพแสดงการ
ท างานของระบบ 

1. Flowchart หรือผังงานโครงสร้าง คือ เครื่องมือที่ใช้
แสดงขั้นตอนการท างาน (Algorithm) ของระบบงานใดๆใน
งานคอมพิวเตอร์มีหลายอย่างและเครื่องมือที่นิยมใช้กันมาก
ก็คือผัง งานโครงสร้าง (Structured Flowchart) และค าสั่ง
เทียม (Pseudo Code) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้เหล่านี้ ผู้พัฒนา
ระบบงานสามารถน าไปแปลงเป็นชุดค าสั่งตามรูปแบบ

ไวยากรณ์ (Syntax) ของ ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดๆก็ได้
เพื่อพัฒนาระบบงานขึ้นมา 

2. Use Case Diagram หรือ แผนผังกรณีเป็นแผนภาพ
ที่มีจุดประสงค์เพื่ออธิบาย เรื่องราว หรือกระบวนการ
ด าเนินงานของระบบภายใน Problem Domain ที่เราสนใจ 
ว่ามีกิจกรรม การด าเนินงานภายในระบบอะไรบ้าง และมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานหรือสิ่งเกี่ยวข้อง ภายนอก
อะไรบ้าง 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับ Adobe Dreamweaver CS6 

การท างานกับภาษาต่างๆ ดรีมวีฟเวอร์ สามารถท างาน
กับภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียน เว็บไซต์แบบไดนามิค ซึ่ง
มีการใช้ HTML เป็นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, 
ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion รวมถึงการจัดการ
ฐานข้อมูลต่างๆ อีกด้วย และในเวอร์ชันนี้ ยัง สามารถ
ท างานร่วมกับ XML และ CSS ได้อย่างง่ายดาย 

1.ความสามารถของโปรแกรม
  ในการเขียนเว็บเพจ จะมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์

งานในโปรแกรม Text Editor ทั่วไป คือมันจะเรียงชิดซ้าย
บนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรือ น าไปวางต าแหน่งที่
ต้องการได้ทันที่ เหมือนโปรแกรมกราฟิก เพราะฉะนั้นหาก
เราต้องการจัดวางรูปแบบตามที่เราต้องการ ก็ใช้ตาราง 
Table เข้ามาช่วยจัดต าแหน่ง ซึ่งเมื่อมีการจัดวางรูปแบบที่
ซับซ้อนมากขึ้น การเขียนภาษา HTML ก็ ซับซ้อนยิ่งขึ้น
เช่นกัน โปรแกรม Dreamweaver อาจจะไม่สามารถเขียน
เว็บได้ตามที่เราต้องการ ท้ังหมด วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
คือ ควรจะเรียนรู้หลักการของภาษา HTML ไปด้วย ซึ่งถือว่า
เป็น สิ่งที่จ าเป็นมากส าหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ 
Webmaster แบบจริงจัง อาจจะไม่ต้องถึงกับ ท่องจ า Tag 
ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แต่ขอให้รู้ เข้าใจหลักการก็พอแล้ว เพราะ
หลาย ๆ ครั้งท่ีเราจะเขียน เว็บใน Dreamweaver แล้วกลับ
ได้ผลผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงตามที่ต้องการ ก็ต้องมาแก้ไข Code 
HTML เอง และความสามารถของ Dreamweaver สรุปได้
ดังนี ้

1) สนับสนุนการท างานแบบ WYSIWYG (What You
See Is What You Get) 40 หมายความว่า เว็บที่เราเขียน
หน้าจอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกับเว็บเพจ
จริงๆ ช่วยให้เรา เขียนเว็บเพจง่ายขึ้น ไม่ต้องเขียน Code 
HTML เอง 

2) มีเครื่องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุ่น
สูง 
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3) สนับสนุนภาษาสคริปต์ต่างๆ ทั้งฝั่ง Client และ
Server เช่น Java, ASP, PHP, CGI, VBScript 

4) มีเครื่องมือในการ Upload หน้าเว็บเพจไปที่เครื่อง
Server เพื่อท าการเผยแพร่ งานที่เราสร้างในอินเทอร์เน็ต 
โดยการส่งผ่าน FTP หรือ โดยการใช้โปรแกรม FTP 
ภายนอกช่วย เช่น WS FTP 

5) รองรับมัลติมีเดีย เช่น การใส่เสียง, การแทรกไฟล์
วิดีโอ, การใช้งานร่วมกับ โปรแกรม Flash, Fireworks 

2. การใช้งานเบื้องต้น
1) ภาษา HTML เป็นภาษาที่ออกแบบส าหรับการ

แสดงผลเท่านั้น! ไม่สามารถ ประมวลผล หรือ ใช้เขียนเว็บ
แอพพลิเคชั่นได้ 

2) หากต้องการเพิ่มลูกเล่น หรือ เทคนิคพิเศษ เช่น
Effect ต่าง ๆ ต้องน าภาษา JavaScript มาเสริม HTML อีก
ที 

3) การจัดรูปแบบใน Code เช่นการขึ้นบรรทัดใหม่
การเว้นวรรค ไม่มีผลต่อการ แสดงผลทาง Web Browser 

4) การขึ้นบรรทัดใหม่ ต้องใช้ Tag หรือ กดปุ่ม
Shift+Enter 

5) การขึ้นย่อหน้าใหม่ ต้องใช้ Tag หรือ กดปุ่ม
Enter 

6) การเว้นวรรค ต้องใช้ Tag พิเศษ คือ   หรือ กด
ปุ่ม Ctrl+ Shift + Spacebar 

7) หลักการอ่าน Tag ของภาษา HTML จะอ่านค่า
จาก Tag ที่อยู่ด้านในก่อน 

8) ไฟล์ HTML และ Script ต่างๆ สามารถเปิดแก้ไข
ในโปรแกรม Text Editor ทั่ว ๆ ไป ไม่จ าเป็นต้องแก้ไขใน 
Dreamweaver เพียงอย่างเดียว 

9) การแทรกข้อความ และ การปรับแต่งค่าต่าง ๆ
ให้คลิกต าแหน่งที่ต้องการ แล้ว พิมพ์ข้อความตามต้องการ 
หรือให้เลือกข้อความเมื่อต้องการก าหนดค่าต่าง ๆ เพิ่มเติม 

คุณสมบัติของ Adobe Dreamweaver CS6 
- สามารถใช้งานกับภาษา PHP ได้ 
- สามารถใช้งานร่วมกับ CodeIgniter ได้ 
- ใช้ในการสร้างฟอร์มรับข้อมูล 
- ใช้งานในการสร้างเทมเพลตและไลบรารี 
- สามารถแทรกภาษาสคริปต์ได้ 
- มี Liveview ที่ช่วยในการประมวลผลหน้าเว็บ

เสมือนในเว็บเบราว์เซอร์(Web browser) 

- มี Code hinting ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เขียน code – สามารถใช้งานเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้ 

2.4 ความรู้เกี่ยวกับ Adobe Photoshop CS6 
โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรม

ตกแต่งสร้างสรรค์ภาพที่มีผู้ใช้มาก ที่สุดในโปรแกรม
ประเภทเดียวกัน เนื่องจากมีการพัฒนาความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ ประสิทธิภาพของโปรแกรมรองรับ
การใช้งานได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าส าหรับผู้ใช้มือใหม่ 
หรือนัก ออกแบบมืออาชีพ Adobe Photoshop เป็น
โปรแกรมที่ใช้เพื่อสร้างสรรค์และตกแต่งภาพให้เกิด 
ความสวยงาม ซึ่งมักมีส่วนร่วมกับงานทุกชนิดที่ต้องการ 
ความสวยงาม เ ช่น การแก้ ไขสีภาพ การ แก้ ไข
ข้อบกพร่องในภาพ การซ่อมแซมรูปที่เสียหายรวมถึง 
การตัดต่อหรือดัดแปลงภาพให้เกินจริง เพื่อใช้ในงาน
ออกแบบ  ความสามารถของ Adobe Photoshop 
CS6 ความสามารถทางด้าน Motion และ 3D 

1.สามารถท างานแบบ 3D Visualization และการ
ท าพ้ืนผิวของงาน 3D 

2. การตกแต่งสีกับภาพเคลื่อนไหว เช่น ไฟล์ Movie
3.สามารถใช้ Vanishing Point กับงาน 3D ได้
4.การท า Motion Graphic และการท างานกับ

Video Layers 
ความสามารถทางด้าน Image Analysis 
1. สามารถใช้การจัดการข้อมูลกับมาตรวัตต่างๆ

เช่น การค านวณ พ้ืนท่ี และการวัด ระยะทาง 
2. มีการบันทึกและ มีเครื่องหมายสามารถแสดงผล

จ านวนนับได 
3. รองรับการท างาน DICOM และการวัดระยะทาง
4. รองรับการท างาน MATLAB
5. สามารถน าภาพมาท าการ Stack Processing

โดยน าภาพที่ถ่ายซ้ าๆ มาซ้อนกัน เพื่อเลือกบางส่วนของ
แต่ละภาพมาเป็นภาพเดียวได้ 

คุณสมบัติของ Photoshop CS6 
1. แก้ไขภาพถ่ายที่บกพร่องหรือมีต าหนิ เช่น ปรับสี

ที่เพ้ียน ปรับแสงเงาท่ีสว่างหรือ มืดเกินไป ลบแสงแฟลช
ที่สะท้อนในดวงตา 

2. ตกแต่งภาพ เช่น ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไป ลบ
องค์ประกอบที่รกรุงรัง ปรับภาพ ให้เบลอหรือคมชัด 
ปรับผิวกายนางแบบให้ขาวนวลหรือขจัดไฝฝ้าตา่งๆ ขจัด
เม็ดสีที่เกิดในภาพที่แสกน ในสิ่งพิมพ์ 
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3. ดัดแปลงภาพเช่น ท าภาพใหม่ให้กลายเป็นภาพสี
ซีเปียแบบโบราณหรือแปลงภาพ เก่าๆ ที่เป็นขาวด าให้
กลายเป็นภาพสี เปลี่ยนภาพคนให้อ้วนขึ้น-ผอมลงหรือ
เด็ก-แก่กว่าท่ีเป็นจริง 

4. ตัดต่อภาพ เช่นย้ายตัวคนจากภาพถ่ายชายทะเล
ไปยืนบนภูเขาหิมะ 

5. ใส่เอ็ฟเฟ็คพิเศษให้ภาพ เช่น ท าให้เหมือนการ
มองผ่านกระจกชนิดและลายต่างๆ หรือเหมือนเงา
สะท้อนในน้ า เปลี่ยนภาพถ่ายให้ดูคล้ายภาพวาดด้วย
เครื่องมือหลากหลายชนิด ใส่ ประกายแสงเงาหรือเงาให้
วัตถ ุ

6. สร้างภาพกราฟิคซึ่งผสมผสานภาพถ่าย ข้อความ
และภาพวั ตถุ ห รื อ เ อ็ ฟ เฟ็ คพิ เ ศษ  ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใน 
Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานผลิตสื่อโฆษณาท าปก
หนังสือหรือนิตยสาร หรือใช้ ตกแต่งเว็บ 

7. สร้างองค์ประกอบที่ใช้ในเว็บ เช่นการตัดแบ่ง
ภาพขนาดใหญ่ ออกเป็นส่วนๆ การ แบ่งพื้นที่ภาพเพื่อ
สร้างไฮเปอร์ลิงค์เฉพาะส่วน การสร้างภาพเคลื่อนไหว
และการสร้างปุ่มที่เปลี่ยน สถานะตามเมาส์ 

2.5 ความรู้เกี่ยวกับ Xampp 
  Xampp คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open 

Source Software หลายๆอย่างมารวมกันและมีการ
ปรังปรุงบ่อยกว่า Appserve จึงท าให้ได้ใช้งานโปรแกรม
เวอร์ชันใหม่อยู่เสมอโดยมี Package หลักดังน้ี Apache, 
PHP, MySQL และ phpMyAdmin โดยที่ Apache 
Web Server 2.4.3  : Apache คือ Web server โดยที่ 
Apache จะท าหน้าที่ในการจัดเก็บ Homepage และ
ส่ง Homepage ไปยัง Browser ที่มีการเรียกเข้ามายัง 
Web server ที่เก็บ Homepage นั้นอยู่ (ภาณุพงศ์ 
ปัญญาดี, 2555) 

  PHP 5.4.7: เป็น Server side script ที่มีการ
ท างานที่ฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ซึ่งรูปแบบ
ในการเขียนค าสั่งการท างานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ
ภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถที่จะใช้ร่วมกับ
ภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้
รูปแบบเว็บเพจมีความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านของการ
เขียนโปรแกรม (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล,2552, น.13-14) 

คุณสมบัติของ PHP ที่น ามาใช้งาน 
- สามารถใช้สร้าง Server-Side Script และ 

Client-Side Script 
- สามารถใช้ติดต่อกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

- สามารถหาแหล่งเรียนรู้และศึกษาท าความเข้าใจได้
ง่าย 

- สามารถใช้สร้างฟอร์มต่างๆได้ 
- สามารถใช้สร้างรายงานได้ 
MySQL 5.5.27: คือ โปรแกรมระบบจัดการ

ฐานข้อมูลมีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยส่วน
ใหญ่ MySQL จะเป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้งานนิยมเลือกเป็น
อันดับต้นๆ เพราะคุณสมบัติที่หลากหลายของ MySQL 
เป็นที่ต้องการของผู้ ใช้งาน (สมศักดิ์  โชคชัยชุติกุล , 
2552, น. 175) 

คุณสมบัติของ MySQL ที่น ามาใช้งาน 
- สามารถรองรับค าสั่ง SQL 
- สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ 
- ติดตั้งละใช้งานได้ง่าย 
- เป็นระบบที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลเช่น Insert, 

Update, Delete 
- เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบตาราง 
-สามารถใช้การเขียน Query เพื่อใช้งานข้อมูลได้ 

ข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่
จะท าการสร้างฐานข้อมูลหรือตารางใหม่และยังมีฟังก์ชัน
ที่ใช้ส าหรับการทดสอบการ Query ข้อมูลด้วยภาษา 
SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถท าการ Insert Delete 
Update หรือแม้กระทั่งใช้ ค าสั่งต่างๆ เหมือนกับการใช้
ภาษา SQL (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล, 2552, น. 537) 

คุณสมบัติของ phpMyAdmin ที่น ามาใช้งาน 
- เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL 
- ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลใหม่ 
- สามารถอ่านข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์เข้าสู่ตารางได้ 
- เพิ่มแก้ไข และลบฟิลด์ได้ 
- สามารถใช้งานจัดการรายช่ือผู้ใช้ละก าหนดสิทธิ

การใช้งานได้ 
- ใช้ส าหรับการทดสอบการ Query ข้อมูลด้วยภาษา 

SQL 
- สามารถท าการ Insert Delete Update ข้อมูลได้ 
- สามารถแสดงผลเป็นภาษาต่างๆได้หลายภาษา

รวมทั้งภาษาไทยด้วย 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ระบบสารสนเทศออนไลน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง

จิ กท่ าแร่  ต าบลแก่ ง เ ลิ งจ าน  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
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มหาสารคาม (มนต์บูชา โยธาแก้ว, ภัชรพีศ์ ชฏิลาลัย,พัชร
วดี ศรีสารคาม, 2554) ได้ทาการศึกษาระบบสารสนเทศ
ออนไลน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ ต าบลแก่งเลิง
จาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารความ วัตถุประสงค์เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการท างาน จึงได้น าเอาคอมพิวเตอร์
เข้าไปช่วยในการปฏิบัติการของระบบการจดัการข้อมูลต่างๆ 
ซึ่งได้แก่ ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ระบบลงทะเบียนเรียน 
ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน ระบบจัดตารางสอบ ระบบ
ตัด เกรด และระบบจัดการข้อมูลแบบออนไลน์ผ่ าน
อินเตอร์เน็ต ซึ่งงานต่อการด าเนินงานของบุคลากรใน
โรงเรียน และเพื่อความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่ท าการจัดเก็บ 
ซึ่งระบบจะท าให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง
ดี ผลการศึกษา พบว่า ได้พัฒนาระบบขึ้นโดยใช้ภาษา PHP 
ในการเขียนโปรแกรม และAdobe Dreamweaver CS3, 
Adobe Photoshop CS3 ใช้ในการออกแบบระบบ
สารสนเทศออนไลน์ ส่วนรูปแบบการทางานของระบบเป็น
การใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Apache2.5.10 เป็น 
Web Server ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลและใช้ 
phpMyAdmin สาหรับช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 

3. วิธีการด าเนินงาน
    3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม รวบรวม

ข้อมูลและปัญหาระบบงานเดิมโดยสอบถามข้อมูลจาก
พนักงานที่ปฏิบัติอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อน าข้อมูลระบบงาน
เดิมมาวิเคราะห์ให้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ สะดวกต่อ
การใช้งาน     

 3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบงานเดิมใหม่ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบตารางเวลาท างานของบุคลากร
โรงพยาบาล เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาระบบ
มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบผังรายละเอียดต่าง ๆ ของการด าเนินงานและสร้าง
ผังการท างานต่าง ๆ เช่น Context Diagram, Data Flow 
Diagram, Entity Relationship Diagram การวิเคราะห์
โครงสร้างของฐานข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ 

 3.3 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ใน
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบตารางเวลาท างานแบบ
อ อ น ไ ล น์ นั้ น  ไ ด้ พั ฒ น า โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ใช้ XAMPP 
Web server ส าหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ ใช้ Adobe 
Dreamweaver CS6 ส าหรับพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP 
ใช้ MySQL เป็นเครื่องช่วยจัดการฐานข้อมูล ใช้ Visio 

Professional 2013 เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับออกแบบ UML 
ใช้ Adobe Photoshop CS6 เป็นซอฟต์แวร์ ส าหรับการ
ตกแต่งระบบ 

 3.4 พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ โดยการ
ท างานของระบบโดยรวม จะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่ง
ผู้ใช้แต่ละประเภทจะมีความสามารถในการใช้ระบบต่างกัน 
ได้แก่ 

1. ผู้ดูแลระบบ สามารถที่จะจัดการข้อมูลได้ทุก
ส่วน โดยที่สามารถจัดการข้อมูลในการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้
ระบบ สามารถจัดการวันลา จัดท าตารางเวลาการท างาน
ของบุคลากร และจัดพิมพ์รายงานค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน 

2. ผู้ใช้ระบบ จะต้องท าการกรอกข้อมูลของตน
ลงในระบบเพื่อเป็นการแสดงตัวตน และสามารถใช้งาน
ระบบโดยการแสดงตัวตนด้วย ช่ือผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ของตนที่ได้กรอกไว้ จึงจะเข้าสู่ระบบ
ได้ เมื่อท าการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะสามารถจัดการข้อมูลได้
เฉพาะส่วนที่ผู้ดูแลระบบได้ก าหนดสิทธิ์เท่านั้น โดยจะแบ่ง
ผู้ใช้ระบบออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 - หัวหน้าบุคลากร เมื่อท าการเข้าสู่ระบบก็จะเขา้
สู่หน้าจอแสดงผลตามสิทธิ์ที่ตนได้ระบุไว้ ก็จะประกอบไป
ด้วย ข้อมูลบุคลากร ตารางเวลาการท างาน เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน อนุมัติการลา รายงานค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

 - บุคลากร เมื่อท าการเข้าสู่ระบบก็จะเข้าสู่หน้า
จอแสดงผลตามสิทธิ์ที่ตนได้ระบุไว้ ก็จะประกอบไปด้วย 
ข้อมูลบุคลากร ตารางเวลาการท างาน ร้องขอการลา 
รายงานค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ในการเข้าดูตารางการ
ท างานของบุคลากร บุคลากรจะสามารถเข้าดูข้อมูล
ตารางเวลาการท างานได้เท่านั้น 

 3.5 ทดสอบระบบ เป็นการน าโปรแกรมที่ได้พัฒนา
มาท าการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด    

 3.6 จัดท าเอกสารงานวิจัย เพื่อเป็นการแสดง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ง า น ที่ จั ด ท า ขึ้ น 

4. ผลการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบจัดตารางเวลาการท างานของบุคลากร

ในโรงพยาบาล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัด
จันทบุรี เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบจัดตารางเวลาการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสิริเวช 
จังหวัดจันทบุรีและเพื่อประเมินประสิทธิภาพและศึกษา
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1. ผลกรด าเนินงานในแต่ละส่วนของระบบ
  1.1 หน้าจอหลักก่อนเข้าระบบจัดตารางเวลาท างาน

ของบุคลากรในโรงพยาบาล 

ภาพที่ 1-1 หน้าจอหลักก่อนเข้าระบบจัดตารางเวลา
ท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล 

1.2 หน้าจอหลังเข้าระบบจัดตารางเวลาท างานของบุคลากร
ในโรงพยาบาล 

ภาพที่ 1-2 หน้าจอหลังเข้าระบบจัดตารางเวลาท างาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล 

1.3 จัดการการสมัครสมาชิกใหม่ 

ภาพที่ 1-3 หน้าจอการการสมคัรสมาชิกใหม ่

1.4 การเพิ่มข้อมูลสมาชิก 

ภาพที่ 1-4 การเพิ่มข้อมลูสมาชิก 

1.5การจัดตารางเวลาการท างานของบุคลากร 

ภาพที่ 1-5 หน้าจอการจัดตารางเวลาการท างานของ
บุคลากร 

1.6 การแก้ไขตารางเวลาท างานของบุคลากร 

ภาพที่ 1-6 หน้าจอการแก้ไขตารางเวลาท างานของ
บุคลากร 

1.7 ลบตารางเวลาท างานของบุคลากร 

ภาพที่ 1-7 หน้าจอการแก้ไขตารางเวลาท างานของ
บุคลากร 

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล 
  การจัดตารางการท างานของเภสัชกรท าให้มีคนขึ้น

ปฏิบัติงานครบทุกเวรอย่างถูกต้องตลอด 24ช่ัวโมง ตาม

ค ามพึงพ ใจข งผูใชระบบ โดย ลังจากที่ ึก าและจัดทํา
แล นั้นไดผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
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ระเบียบการจัดเวร สมาชิกทุกคนได้วันหยุดตามที่ร้องขอ 
ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดและมีความพึงพอใจในตารางเวรที่
จัดตามสมควร ซึ่งจะส่งผลให้ ผู้ ป่วยได รับการดูแลที่มี
คุณภาพ 
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เว็บไซต์สื่อกลางส าหรับการซื้อขาย และคลังสินค้าออนไลน์ 
E-Marketplace And Order Fulfillment Service 

 

กาญจนรัตน์ กาศมณี , จักรภัทร แก้วหานาท 
อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล, อาจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน, อาจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อีเมลล์ iip.popeye@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
บทความ น้ีจะน า เสนอเ ว็บไซต์  พัฒนาเ พ่ือเ พ่ิม

ทางเลือกการซื้อสินค้า โดยระบบประกาศขายสินค้า เดิม
ไม่สามารถท าการซื้อขายผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง ผู้ซื้อ
ต้องติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ 
และเพ่ิมทางเลือกในการฝากเก็บสินค้า สมาชิกจะถูก
จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวพ้ืนฐาน และบริการคลังสินค้า
ออนไลน์ที่ให้สมัคใช้บริการฝากเก็บสินค้าไว้ที่คลังสินค้า 
แล้วจัดการสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

ผลจากการพัฒนาเว็บไซต์สื่อกลางส าหรับการซื้อขาย
สินค้า และคลังสินค้าออนไลน์ ผู้ซื้อสามารถดูสินค้าที่
ต้องการซื้อ และยังสามารถดูสินค้าแบบอื่นได้ เพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจ ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อสินค้าโดยผ่านระบบคน
กลางได้ที่จะมีความปลอดภัยส าหรับผู้ซื้อ ในส่วนของเว็บ
ประกาศขายสินค้า และสามารถสมัครใช้งานคลังสินค้า
ออนไลน์ ส าหรับผู้ที่มีสินค้าน้อยแบบ แต่มีปริมาณมาก ที่
ต้องการพ้ืนที่เก็บสินค้า  
 

ค าส าคัญ : ตลาดออนไลน์, ระบบคนกลาง, คลังสินค้า
ออนไลน์ 
 

Abstract 
 This article will present the e-marketplace 
and order fulfillment service website to develop 
alternatives to purchases by the system. The 
same cannot be traded directly. The buyer 
must contact via phone. Or other 
communication channels. And more choice in 
the depositing cargo. Members will be stored 

personal data base. Fulfillment service online 
and to contemporary use services keeps the 
item at the warehouse. It manages products 
online.  

 The website development e-marketplace 

and order fulfillment service website. Buyers can 

see goods to buy. And also can see other 

products, to assist in decision making. The user 

can choose to buy through agent systems which 

are the security for the buyer. In the part of the 

web sale of goods. And can apply for a 

warehouse online. For those with little goods, 

but large quantities, requiring space cargo. 
 
Keywords: e-Marketplace, Indirect Selling, Order 

Fulfillment Service 
 
1. บทน า 

ใน ยุคปั จ จุ บั นอิน เทอร์ เ น็ ต เป็นส่ วนห น่ึ ง ขอ ง
ชีวิตประจ าวัน การซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นตัวเลือกที่
ผู้คนนึกถึง แม้สินค้าท่ีต้องการจะอยู่ที่ใด เราก็สามารถซื้อ
ของได้ การน าเว็บไซต์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นก้าวแรกสู่
การท าธุรกิจขายสินค้า และบริการอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แต่การท า
ธุรกิจขายสินค้าก็มีปัญหาในเรื่องการจัดการสินค้า และ
การจัดเก็บสินค้า เมื่อปริมาณการซื้อขายมีมากข้ึน 

อง ค์ ป ร ะ ก อบ ห น่ึ งที่ ส า คัญ ต่ อ ธุ ร กิ จ พา ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ คือ การมีเว็บไซต์สื่อกลางส าหรับการซื้อ
ขาย ท่ีผู้ขายสินค้าเองไม่ต้องลงทุนกับการท าเว็บไซต์ แต่
ใช้ เ ว็บไซต์สื่อกลางน้ีในการลงประกาศขาย โดยไม่
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สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ ซึ่งเหมาะส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีเงินทุนน้อยและต้องการลดต้นทุน ใน
ส่วนของผู้ที่ ต้องการซื้อสินค้าเอง หากต้องการความ
ปลอดภัยในการซื้อขายก็สามารถซื้อผ่านระบบคนกลางได้
จากทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถลงประกาศรับซื้อสินค้า
ที่ยังไม่มีผู้ประกาศขายได้อีกด้วย ท าให้เว็บไซต์สื่อกลาง
ส าหรับการซื้อขายสินค้าน้ี มีความสะดวกในการซื้อขาย 
และปลอดภัยจากการส่งสินค้าไม่ตรงตามท่ีลงประกาศ 

 

2. ทฤษฏีและงานที่เก่ียวข้อง 
2.1 ตลาดกลางพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  
Electronics Marketplace (e-Marketplace) 
[1]  
 คือร ะบบ เทค โนโ ล ยีส ารสนเทศ  (Information 

Technology) ที่สนับสนุนรูปแบบการท าธุรกรรมทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทในการให้ บริการใน 3 

รูปแบบคือ 
1. เป็นตัวกลางให้ผู้ ซื้ อ  (Buyers) และผู้ขาย 

(Sellers) ได้พบปะ เพ่ือทราบถึงโอกาสในทางธุรกิจของ
แต่ละฝ่าย 

2. เป็นตัวกลางในการและเปลี่ยนข้อมูล สินค้า 
บริการ และการจ่ายเงินตามธุรกรรมที่ได้เกิดข้ึนจากการ
ซื้อขายสินค้า และบริการ 

3. เป็นผู้ก าหนดกติกา กฎระเบียบ ในการเข้าใช้
บริการ e-Marketplace เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ 
และธุรกรรม เพ่ืออ านวยความสะดวก และความเชื่อมั่นให้
ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ และสะดวกในการใช้บริการมาก
ข้ึน 

 

2.1.1 ตัวอย่างเว็บไซต์  
 เ ว็ บ ไซ ต์ตล าดกลา งพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ กทรอ นิกส์ ที่
ท าการศึกษาเป็นแนวทางการแสดงรายละเอียดบนหน้า
เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์ขายดีดอทคอม และเว็บไซต์โอ
เวอร์คล๊อกโซน 

  หน้าจอเมนูหลักเว็บไซต์ขายดี มีการแสดงรูปภาพ 
สถานที่ และราคาสินค้า  ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอแสดงสินค้า 

 

 หน้าจอเมนูหลักเว็บไซต์โอเวอร์คล๊อกโซน มีการแสดง
สถานะการซื้อขายสินค้า ชื่อกระทู้ จ านวนคนเข้าดู และ
การอัพเดทข้อความล่าสุด ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอแสดงกระทู้สินค้า 

 

2.2 ระบบคนกลาง หรือ ระบบขายทางอ้อม 
(Indirect Selling) [2] 

 การที่ผู้ผลิตสินค้า ผู้น าเข้าสินค้า ขายสินค้าโดยผ่าน
บุคคลอื่น ก่อนที่จะถึงผู้บริโภค และบุคคลอื่นหรือคน
กลางก็จะน าสินค้าไปสู่ผู้ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคอีกทอดหน่ึง 
การขายโดยผ่านคนกลางจะท าในกรณีที่กลุ่มผู้ซื้อมีจ านวน
มากและอยู่กระจัดกระจาย ผู้บริโภคอยู่ห่างไกลจากผู้ผลิต 
ท าให้ผู้ผลิตไม่สามารถให้การบริการแก่ลูกค้าของตนเองได้
ทั่วถึงและเพ่ือให้การบริการลูกค้าที่ดีมีประสิทธิภาพ จึง
ต้องมีการมอบหมายให้คนกลาง (Middleman) ช่วยใน
การให้การบริการดูแลลูกค้าให้เป็นอย่างทั่วถึง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การซื้อสินค้าท่ีมีความจ าเป็นในการด า
ชีพของประชาชน ในชีวิตประจ าวัน อันได้แก่ ข้าว อาหาร
ทั้ ง ส ด แ ล ะ แ ห้ ง  
ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน แป้ง ยาสระผม ผู้บริโภคจะซื้อ
จากร้านค้าปลีก ร้านขายของช า ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต  
ร้านสรรพสินค้า ร้านค้าในตลาด หรือการขายสินค้าแก่
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โรงงานอุตสาหกรรม ก็ยังจ าเป็นต้องใช้คนกลาง เช่น 
ชาวไร่มันส าปะหลัง บางรายอาจต้องขายหัวมันให้หัวคิวที่
จะน าไปขายให้โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังอีกต่อหน่ึง  
 ซึ่งหัวคิวก็ท าหน้าท่ีเหมือนคนกลาง เน่ืองจากชาวไร่ไม่
มีโควตาขายมันให้แก่โรงงาน จึงต้องขายต่อส าปะหลังอีก
ต่อให้แก่คนที่มีโควตาขายมันให้กับโรงงานต่าง ๆ หรือการ
ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ ผู้ผลิตไม่สามารถติดต่อกับผู้
ซื้อ ในต่างประเทศได้ จึงจ าเป็นต้องขายสินค้าของตนเอง
ผ่านคนกลางหรือนายหน้า หรือบริษัทธุรกิจส่งออก จะ
เป็นว่าคนกลางมีส่วนช่วยขยายตลาดการค้าให้กว้าง
ออกไป ช่วยเพ่ิมจ านวนลูกค้า และยอดขายให้แก่ผู้ผลิตทั้ง
ยังมีส่ วนช่วยให้ ผู้บริ โภคได้รับความสะดวกสบาย 
ตลอดจนความรวดเร็วในการซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภค คน
กลางจึงมีประโยชน์ต่อการจัดจ าหน่ายสินค้าทุกประเภท
จากผู้ผลิต อีกทั้งยังเอ้ือประโยชน์แก่ผู้บริโภคอีกด้วย 

 ตัวอย่างระบบขายทางอ้อม พนักงานขายไม่ได้ติดต่อ
กับลูกค้าโดยตรงแต่ใช้วิธีการส่งเสริมการขายโดยการ
โฆษณา เช่น การขายเครื่องออกก าลังกายทางโทรทัศน์ , 

ขายทางไปรษณีย์ เช่นการสั่งซื้อทางไปรษณีย์, ขายโดย
เครื่องจักร เช่น ขายกระดาษช าระโดยหยอดเหรียญ เป็น
ต้น 

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดระบบคนกลาง 
 

2.3 บริการคลังสินค้า (Order Fulfillment 
Service) [3] 
 คือ กระบวนการเก็บสินค้า วัสดุและสิ่งต่างๆ อย่างมี
ระบบ เพ่ือที่จะจ าหน่าย สินค้าที่ เก็บไว้ออกไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และอยู่ในสภาพที่ดีเป็นการรวม
3 บริการ คือ บริการพ้ืนที่จัดเก็บ (Storage Service), 

ค้นหาสินค้า และบรรจุหีบห่อ (Pick & Pack Service) 

และบริการจัดส่ง (Delivery Service) 
 
 
 

2.3.1 ตัวอย่างเว็บไซต์  
 หน้าจอเว็บไซต์ชิปยัวส์  เป็นเ ว็บไซต์คลังสินค้า
ออนไลน์ การเข้าใช้งานจ าเป็นต้องติดต่อกับเว็บไซต์ก่อน
การรับฝากสินค้าดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าหลักคลังสินค้าออนไลน์ 

3.ขอบเขตของระบบงาน 
เว็บไซต์สื่อกลางส าหรับการซื้อขาย และบริการ

คลังสินค้าออนไลน์ จะมีการใช้งานแยกกัน เป็นส่วนของ
ตลาดกลางส าหรับการซื้ อขายสินค้า และส่วนของ
คลังสินค้าออนไลน์ แบ่งผู้ใช้ออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ดังน้ี  

 
3.1 ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Admin) 

- สามารถเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ได้ (Login) 

- สามารถดู ค้นหา แก้ไข สถานะสมาชิกที่ท าผิดกฎของ
เว็บไซต์ และยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ 

- สามารถดู ค้นหา แก้ไขสถานะการให้บริการระบบคน
กลางได้  

- สามารถเพ่ิม ค้นหา แก้ไขค าน าหน้าชื่อได้  
- สามารถเพ่ิม ค้นหา แก้ไขประเภทสินค้าได้  
- สามารถเพ่ิม ค้นหา แก้ไขประเภทของประกาศได้  
- สามารถเพ่ิม ค้นหา แก้ไขประเภทการร้องเรียน
สมาชิกที่ท าผิดกฎของเว็บไซต์ 

- สามารถเพ่ิม ค้นหา แก้ไขประเภทการร้องเรียนปัญหา
การใช้งานเว็บไซต์ 

 
3.2สมาชิก (Member) 

- สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ได้ (Login) 

- สามารถเพ่ิม แก้ไข ค้นหา ดูข้อมูลการประกาศซื้อ
หรือขายสินค้าได้ 
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- สามารถเพ่ิม แก้ไข ค้นหา ดูข้อมูลการใช้บริการคน
กลางได้ 

- สามารถดูประวัติการขายของผู้ประกาศซื้อขายสินค้า
ได้ 

- สามารถเพ่ิม ดู แก้ไข ค้นหาสินค้าในคลังได้  
- สามารถดู ค้นหารายงานการขายสินค้าได้  
- สามารถพิมพ์รายงานการขายสินค้าได้  
- สามารถค้นหาสินค้าได้  
- สามารถร้องเรียนเมื่อมีการท าผิดกฎของเว็บไซต์ได้  
- สามารถแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้   
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 

- สามารถใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ได้ 
 

3.3ผู้ใช้ทั่วไป (User)  
- สามารถสมัครสมาชิกส่วนประกาศขายสินค้าได้ 

- สามารถสมัครสมาชิกส่วนคลังสินค้าออนไลน์ได้ 

- สามารถดูประกาศการซื้อขายสินค้าได้  
- สามารถดูหน้าเว็บไซต์คลังสินค้าออนไลน์ได้  
- สามารถค้นหาสินค้าในเว็บประกาศขายได้  

 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 ผู้จัดท าได้ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์สื่อกลางส าหรับ
การซื้อขาย และคลังสินค้าออนไลน์ ตามข้ันตอนของวงจร
พัฒนาระบบ(SDLC: System Development Life 

Cycle) โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 
4.1 การวางแผนโครงการ 
 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของเว็บไซต์สื่อกลางส าหรับการ
ซื้อขายระบบเดิม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระบบเดิมไม่มี
การซื้อขายโดยระบบผ่านคนกลางในการซื้อขายซึ่ง ท าให้
เกิดปัญหาผู้ซื้อไม่ได้รับความปลอดภัยในการซื้อขาย หาก
ผู้ขายไม่ส่งสินค้าตามที่ลงประกาศขาย และศึกษาปัญหา
การใช้งานของระบบคลังสินค้าออนไลน์ ท่ีต้องเดินทาง 

 

4.2 วิเคราะห์ระบบ 
 ได้ศึกษาการท างานของระบบเดิม ว่ามีฟังก์ชั่นการ
ท างานอย่างไร และก าหนดความต้องการในระบบใหม่ ว่า
ควรจะปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน จึงได้รายงานการท างานของระบบใหม่ 

 แผนภาพบริบท แสดงภาพรวมการท างานของเว็บไซต์
สื่อกลางส าหรับการซื้อขาย และบริการคลังสินค้าออนไลน์
ดังรูปภาพที่ 5 โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานดังน้ี 

- ผู้ดูแลระบบ คือ บุคคลที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
แสดงในหน้าเว็บไซต์ จัดการการใช้บริการผ่านคนกลาง 
และบริการคลังสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 

- สมาชิก คือ ผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ โดยจะมีการ
แบ่งเป็นสมาชิกส่วนประกาศซื้อขายสินค้า และส่วนการใช้
บริการคลังสินค้าออนไลน์ ส่วนประกาศซื้อขายสินค้า เช่น 
การเลือกชมสินค้า เลือกซื้อสินค้า ประกาศซื้อขายสินค้า 
และส่วนคลังสินค้า สามารถสมัครใช้คลังสินค้าออนไลน์ 
แล้วจึงใช้บริการฝากเก็บสินค้าภายไว้ที่คลังสินค้า เป็นต้น 

- ผู้ใช้งานทั่วไป คือ ผู้ใช้งานที่ไม่ได้สมัครสมาชิกทั้งส่วน
ประกาศขายสินค้า และส่วนบริการคลังสินค้าออนไลน์ จะ
สามารถเข้ามาดูประกาศซื้อขายสินค้า และสามารถสมัคร
สมาชิกได้ทั้งสองส่วนของเว็บไซต์ เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

4.3 ออกแบบระบบ 

 มีการออกแบบส่ วนต่อประสานกับผู้ ใ ช้  (User 

Interface Design) ทั้งการแสดงผล (Output Design) 

[4] และการน าเข้าข้อมูล (Input Design) [4] ดังน้ี 

 การแสดงผล (Output Design) ได้แก่ การแสดง
รายละเอียดสินค้า การแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า 
การออกรายงาน เป็นต้น 
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 การน าเข้าข้อมูล (Input Design) ได้แก่ การสมัคร
สมาชิก การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบคนกลาง การจัดการ
คลังสินค้า เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงแผนภาพเว็บไซต์ (Site Map) 

 

4.4 พัฒนาระบบ 
 การเขียนโปรแกรมน้ีได้ออกแบบไว้ด้วยภาษา PHP 

และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งได้พัฒนาเป็น 3 

ส่วน คือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ สมาชิก และผู้ใช้งานทั่วไป 

 - ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ที่คอยดูแลเว็บไซต์ จัดการการ
แสดงข้อบนเว็บไซต์ ตรวจสอบปัญหาการใช้งาน รายชื่อ
ผู้ท าผิด และจัดการบริการคลังสินค้าออนไลน์ 

 - สมาชิก คือ ผู้ที่สามารถกดซื้อขายโดยผ่านคนได้ 
สามารถลงประกาศได้ และยังสามารถใช้บริการคลังสินค้า
ออนไลน์ 

 - ผู้ใช้งานทั่วไป คือ ผู้ที่สามารถเข้าดูได้อย่างเดียวไม่
สามารถกดซื้อขายผ่านคนกลางได้ แต่สามารถสมัคร
สมาชิกเพ่ือท าการซื้อขายโดยผ่านคนกลาง 
 

4.5 ผลการด าเนินงาน 
 ในการพัฒนาเว็บไซต์สื่อกลางส าหรับการซื้อขาย และ
คลังสินค้าออนไลน์ มีการแสดงหน้าจอที่พัฒนาดังน้ี 

 หน้าจอเมนูหลักส าหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยมี 
การแสดงข้อมูลพ้ืนฐานสินค้า/รูปภาพ และราคาดังภาพที่ 
7  

ภาพที่ 7 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์สื่อกลางส าหรับการซื้อ
ขาย 

 หน้าจอหลักเว็บไซต์โดยมี การแสดงข้อมูลพ้ืนฐาน
สินค้า รูปภาพ และราคา ดังภาพที่ 8  

 ภาพที่ 8 แสดงรายละเอียดประกาศ 

หน้าจอหลังจากเข้าสู่ระบบโดยมี เมนูด้านข้าง คือ บัญชี 
เปลี่ยนรหัสผ่าน รายการสั่งซื้อ ระบบคนกลาง ประกาศ 

ปัญหาการใช้งาน และออกจากระบบ ดังภาพที่ 
9

 ภาพที่ 9 แสดงหน้าโปรไฟล ์
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 หน้าจอหลักการเข้าใช้งานคลังสินค้าโดยมี การแสดง
ข้อมูลพ้ืนฐานคลังสินค้าท่ีเช่า  ดังภาพที่ 10  

 ภาพที่ 10 แสดงหน้าหลักคลังสินค้าออนไลน์ 

 หน้าโปรไฟล์ โดยมีเมนูด้านข้าง คือ คลังสินค้าที่เช่า 
เพ่ิมคลังสินค้า ส่งสินค้า ยอดช าระออเดอร์ ยอดช าระ
คลังสินค้า ใบเสร็จ และออกระบบ ดังภาพที่ 11 

 ภาพที่ 11 แสดงหน้าโปรไฟล์คลังสินค้าออนไลน์ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 

 เว็บไซต์สื่อกลางส าหรับการซื้ อขายสินค้า และ
คลังสินค้าออนไลน์ พัฒนาข้ึนโดยเลือกใช้ภาษา PHP และ
ระบบฐานข้อมูล  MySQL ในการพัฒนา ซึ่งระบบดังกล่าว
ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ หรือขายสินค้า ที่มีผู้ใช้งาน
อื่นลงประกาศซื้อขายบนเว็บไซต์ ในการซื้ อขายยัง
สามารถเลือกใช้การซื้อขายผ่านคนกลาง ท่ีจะต้องให้ผู้ขาย
ส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ แล้วผู้ซื้อโอนเงินให้แก่ทางเว็บไซต์ เมื่อ
ผู้รับได้รับสินค้าตรงตามระบุการซื้อขาย ทางเว็บไซต์จะท า
ก า ร โ อ น เ งิ น ใ ห้ แ ก่ 
ผู้ขาย ท าให้เกิดความปลอดภัยส าหรับผู้ซื้อ อีกทั้งยัง
สามารถใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถน า

สินค้ามาเก็บไว้ที่คลังสินค้า แล้วจัดการสินค้าผ่านเว็บไซต์ 
โดยจะสามารถดูรายงานการจัดส่งสินค้าได้  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย และ
ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
 2.ควรมีตรวจสอบความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานน้ีสามารถประสบความส า เร็จ ไ ด้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เน่ืองจากได้รับความกรุณาจาก
อาจารย์ ดร .กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน อาจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน และอาจารย์
ก่องกาญจน์ ดุลยไชยอาจารย์คณะกรรมการควบคุมจัดท า
โครงงานที่คอยให้ค าแนะน า และค าปรึกษา ซึ่ง เป็น
แนวทางในการด าเนินงานมาโดยตลอด ผู้จัดท าโครงงาน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ีครับ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุก
ท่านที่ได้ให้ความรู้ค าแนะน า แนวทาง และค าติชมต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ท้ายที่สุดน้ีขอขอบพระคุณ บิดา 
มารดา ญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนๆทุกคน ท่ีคอยเป็นก าลังใจที่
ส าคัญที่สุด ที่ท าให้โครงการน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ความส าเร็จที่ได้รับจากโครงงานน้ี ขอมอบแด่
บุพการี และผู้มีพระคุณทุกท่าน และทางผู้จัดท าหวังว่า
โครงงานน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นอย่างย่ิง หากเกิด
ข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าต้องขออภัยไว้ ณ ท่ีน่ีด้วย 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

 [1] วิชาการดอทคอม."เปิดโอกาสธุรกิจด้วยตลาด
กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส"์[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา : 
http://www.vcharkarn.com/varticle/38589  

(วันที่สืบค้น 5 มกราคม 2559). 

 [2] วารุณี."การขายโดยผ่านคนกลาง"[ระบบออนไลน์].

แหล่งที่มา : http://warunee-520109102614p-

warunee.blogspot.com/2011/09/blog-

post_1429.html 

(วันที่สืบค้น 12 มกราคม 2559). 
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 [3] เอาท์ซอร์สซิ่งแฟคทอรี.่"บริการ คลังสินค้า
ออนไลน์ Order Fulfillment Service คืออะไร"[ระบบ
ออนไลน์].แหล่งที่มา : 
http://www.outsourcingfactory.co.th/Useful-

Area/What-Fulfillment.html 

(วันที่สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2559). 

 [4] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี."

การพัฒนาระบบงานโดย เทคนิคเชิงโครงสร้าง"[ระบบ
ออนไลน์].แหล่งที่มา : 
http://sci.udru.ac.th/websci/download/com/rew

adee/Information/structure_design.pdf 

(วันที่สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2559). 
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บทคัดยอ 
ระบบจัดการขอมูลสําหรับฟารมสุกร จัดทําขึ้น

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร ในเรื่องการ
เก็บขอมูลสุกรแตละตวั การใหวัคซีน ขอมูลการปวยของสุกร
ขอมูลที่ตั้งฟารม  การสรุปผลในแตละเดือน เปนตน ซึ่งแต
เดิมการเก็บขอมูลตองกรอกในเอกสาร ทําใหเกิดการสูญ
หายและยากตอการคนหาเมื่อขอมูลเพ่ิมจํานวนข้ึน ดังนั้น
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานขององคกร จึงพัฒนาใหระบบ
มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระเบียบ ซึ่งจะชวยใหการสืบคน
ขอมูลตางๆมีความรวดเร็วและทําไดงายขึ้น โดยระบบนี้จะ
แบงผูใชออกเปน 4 กลุม คือ เจาของฟารม สัตวแพทย 
เจาหนาที่ของฟารม และผูดูแลระบบ 

ดังนั้นผูจัดทําจึงได พัฒนาระบบจัดการขอมูล
สําหรับฟารมสุกร โดยใชเทคโนโลยีดวยภาษาพีเอชพีในการ
สรางเว็บแอพลิเคชันแลวยังมีการทดสอบระบบ และนําไปใช
งานจริ งปรากฏวาระบบสามารถทํ างาน ไดตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีไดวางไวข้ันตน โดยสามารถนําไปตอยอดใน
การพัฒนาระบบใหมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมตามยุคตอไป
ไดในอนาคต 

 
คําสําคัญ: ฟารมสุกร ระบบการจัดการ  

 
Abstract  

Pig Farm Management System prepared 
to accommodate the agriculturist in storage 
animals. Such as, vaccinations, information for pig 
patients, location of farm and summary of each 
month. Which was originally to fill in the data 
may be lost. Therefore, Being to reduce the 
performance of the organization and caused the 

error is reduced and tracking data. The 
information in the system meets the requirements 
are very fast and easier. This system is divided 
into 4 groups: farm owners, veterinary, staff and 
administrators. 

Thus, Provider has Pig Farm Management 
System. Technology with php language to create 
web applications then also test and put to 
practical use It appears that the system is working 
exactly as intended to be placed initially. This 
can lead to the development of new systems 
using the next-generation technologies in the 
future. 
 
Keywords: Pig Farm, Management System 
 
 
1. บทนํา 

ระบบฟารมสุกรในอดีตจะเก็บขอมู ลลงบน
กระดาษ เมื่อขอมูลมีจํานวนมากข้ึน จึงเกิดปญหาในการ
จัดเก็บเอกสารตางๆ ถาหากตองการตรวจสอบเอกสาร
ยอนหลังก็จะใชเวลามากในการคนหา จึงไดมีการคิดพัฒนา
ระบบจัดการขอมูลสําหรับฟารมสุกรขึ้นมา เพื่อแกปญหาใน
ดานการเก็บเอกสารและขอมูลตางๆ แตก็ยังคงเปนปญหา
อยู เนื่องจากระบบฟารมสุกรนั้นเปนระบบออฟไลนที่มีการ
เก็บขอมูลทั้งหมดไวในเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อเครื่องเกิด
ปญหาขัดของหรือชํารุด ขอมูลอาจจะสูญหายไปทั้งหมด 
และอีกหนึ่งปญหาคือ ในการเก็บขอมูลหนาคอกนั้น เราไม
สามารถที่จะนําเครื่องคอมพิวเตอรไปเก็บขอมูลหนาคอกได   
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ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาระบบจัดการขอมูล

สํ าห รับฟารมสุ ก รให ดี ขึ้ น  โดย พัฒ นาให เป นระบบ          
เว็บแอพลิเคชั่น ซึ่งมีการเก็บขอมูลท้ังหมดไวบนฐานขอมูล 
ทําใหผูประกอบการสามารถตรวจสอบขอมูลรายงาน
ผลตางๆของฟารมได อีกทั้ง ยังพัฒนาใหเปนโมบายแอพลิ
เค ชั่ น  เพื่ อ สะด วก ต อ ก าร ใช ง าน บ น อุ ป ก รณ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากคอมพิวเตอร เชน สมารทโฟน สําหรับเก็บ
ขอมูลหนาคอกในบางสวนและใหมีการตรวจสอบขอมูลการ
รายงานผลตางๆอยางรวดเร็วมากขึ้น 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาระบบ  
- PHP ภาษาทีใ่ชในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต  
- MYSQL ใชในการจัดการฐานขอมูล  
- Bootstrap ใชสําหรับการตกแตงหนาจอแสดงผล  
เครื่องมือที่ใช 
- โปรแกรม Eclipse ใชในการเขียนโปรแกรม  
- โปรแกรม Navicat ใชในการจัดการฐานขอมูล  
- โปรแกรม XAMPP ใชในการจําลอง web server  

ดังรูปที ่1  
 

 
รูปท่ี 1 เทคโนโลยีที่ใชในการพฒันาระบบ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบ คือ ศึกษา

การเก็บขอมูลตางๆของสุกร เชน ลักษณะของการเก็บขอมูล
เปนแบบไหน เก็บขอมูลอะไรบาง ผูใชมีใครบาง ศึกษา 
ฟงกชันตางๆท่ีควรมีอยูในระบบจัดการขอมูลของฟารมสุกร
การจัดทํารายงานของแตละชวงเวลา สูตรที่ ใช ในการ
คํานวณยาผสมอาหาร ขอมูลเกี่ยวกับยา และโรคตางๆของ
สุกร วัคซีนที่ ใชในสุกร วิธีการนัดหมายของสัตวแพทย 
รูปแบบเก็บขอมูลของหนวยสัตวแพทย 

 
3. กระบวนการท่ีนําเสนอ 
 ระบบฟารมสุกรแตเดิมจะมีการเก็บขอมูลตางๆลงบน
กระดาษ ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บเอกสารหรือขอมูล
สูญหาย เนื่องจากเปนระบบออนไลน ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูล
ตางๆไวบนเครื่องคอมพิวเตอรและอีกปญหาหนึ่งคือไม
สะดวกตอการเก็บขอมูลหน าคอก จึงมีกระบวนการ
แกปญหาในการจัดเก็บขอมูลสําหรับฟารมสุกร โดยมีการ
พัฒนาใหเปนเว็บแอพลิเคชันแบบออนไลนที่สามารถใชงาน
บนเครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนได ทําใหสะดวกตอ
การจัดเก็บขอมูลหนาคอกและมีการจัดเก็บไวบนฐานขอมูล
เพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย 
 
4. วิธีการดําเนินงาน 

2.1 ศึกษาขอมูลระบบจัดการขอมูลสําหรับฟารมสุกร 
2.2 เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบ 
2.3 ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
2.4 วางแผนการทํางานและความสามารถของระบบ

จัดการขอมูล 
2.5 วิเคราะหและออกแบบโครงสรางและฟงกชัน

ตางๆ 
2.6 ออกแบบฐานขอมูลและหนาจอของระบบ 
2.7 เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ 
2.8 ติดตั้งและทดสอบการทํางานของโปรแกรมและ

ประเมินผลการใชงาน 
2.9 แกไขและปรับปรุงโปรแกรม 
2.10  ทดลองใชงานโปรแกรม 
2.11  จัดทําเอกสารประกอบการใชงาน 
2.12  นําเสนอโครงงาน 
 

5. ขอบเขตของโครงงาน 
 ผูใชสามารถจัดการขอมูลภายในฟารม จัดการขอมูล

สุกร จัดการรายการปฏิทิน ใชโปรแกรมคํานวณยาและดู
รายงานสรุปตางๆได ดังรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2 ขอบเขตของโครงงาน 

 
6. สวนติดตอผูใชงาน 

เมื่อผู ใชจะทําการเขาสู ระบบ จะตองทําการกรอก 
username และ password กอน หากตองการลงทะเบียน
เขาใชงานระบบจะตองกรอกช่ือ อีเมลล รหัสผาน เพศ ช่ือ
ฟารม ที่อยูฟารมและเบอรโทรศัพท ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปท่ี 3 หนาการเขาสูระบบและลงทะเบียน 

 
เมื่อผูใชทําการเขาสูระบบแลวจะพบหนาเมนูหลัก โดยมี

เมนูการจัดการขอมลูฟารม, การจัดการขอมลูท่ีตองใช
ภายในฟารม, การจัดการขอมูลสุกร, การจัดการการเขาใช
งานระบบ, คํานวณยา, รายงาน และปฏิทินกิจกรรม    
ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปท่ี 4 เมนูหลัก 

 
ผูใชสามารถกรอกรายละเอียดที่เปนขอมูลพ้ืนฐานที่ตอง

ใชภายในฟารม โดยมีเมนูขอมูลการใชยาและวัคซีน, ขอมูล
พ้ืนฐานของพอพันธุ, ขอมูลพ้ืนฐานของแมพันธุและขอมูล
พ้ืนฐานของลูกสุกร ซึ่งสามารถใชงานฟงกชันเพ่ิม แกไขและ
ลบขอมูลได ดังรปูที่ 5  

 

 
รูปท่ี 5 หนาการจดัการขอมูลพืน้ฐานที่ตองใชภายใน

ฟารม 
 

ผูใชสามารถกรอกรายละเอียดที่เปนขอมูลของสุกรแตละ
ประเภทได ในหนาจอเมนูการจัดการขอมูลสุกร โดยมีขอมูล
พอพันธุ, ขอมูลแมพันธุ, ขอมูลสุกรอนุบาลและขอมลูสุกร
ขุน ดังรูปที่ 6 
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รูปท่ี 6 หนาการจัดการขอมลูของสุกร 

 
 ผูใชสามารถบันทึกรายการปฏิทินกิจกรรม เพ่ือที่จะใช
เปนตารางนัดหมายได ดังรูปท่ี 7 
 

 
รูปท่ี 7 ปฏิทินกิจกรรม 

 
 ผูใชสามารถใชโปรแกรมคํานวณ เพ่ือคํานวณยาแตละ
ประเภทที่ใชสําหรับสุกร โดยมีการคํานวณยาผสมอาหาร, 
การคํานวณยาฉีด และการคาํนวณยาผสมน้าํ ดังรูปที่ 8 
 

 
รูปท่ี 8 หนาโปรแกรมคํานวณยา 

 
 ผูใชสามารถเรียกดูรายงานขอมูลตางๆ เชน รายงาน
ขอมูลของสุกร รายการสรุปประวติัพอพันธุ รายงานการใช
ยา รายงานการใชวคัซนี รายงานการคลอด รายงานขอมูล
สุกรขุน รายงานขอมูลสุกรอนุบาล เปนตน ดังรูปที่ 9 

 

 
รูปท่ี 9 หนารายงาน 

 
7. ประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงาน 
    ชวยแกปญหาในการจัดเก็บขอมูล และเพ่ิมความสะดวก
ในการคนหาขอมูล ทําใหงายตอการบริหารฟารมและยังชวย
ในการตัดสินใจในการวางแผนดําเนินการตางๆ อีกทั้งยัง
สามารถรองรับไดกับทุกอุปกรณ เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต 
เปนตน  ทําใหสะดวกตอการบันทึกขอมูลหนาคอก 

  
8. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงคท่ีได
ว า ง ไ ว  เนื่ อ ง จ า ก ผู จั ด ทํ า ได รั บ ค ว า ม ก รุ ณ าจ า ก                 
อ .ภ านุ วั ฒ น  เม ฆ ะ  อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า โค ร ง ง า น                
อ.ดร.พาสน ปราโมกขชน และ อ.ดร.ปวีณ  เขื่อนแกว 
อาจารยคณะกรรมการควบคุมโครงงาน ที่คอยใหคําแนะนํา
และคําปรึกษา ขอขอบคุณ ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน  แยมสกุล 
ที่ ใหความรูและคําแนะนํา เพ่ือนํามาใชในการพัฒนา
โครงงาน ท ายที่ สุ ด ขอขอบคุณ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรที่ใหความรู ซึง่นํามาในการพัฒนาระบบ ซึ่งเปน
แนวทางในการดําเนินงานมาโดยตลอด ผูจัดทําโครงงานขอ
แสดงความขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
9. เอกสารอางอิง 
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[2] ผูชวยศาสตราจารย น.สพ. ดร.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ 
สพ.บ., MS., Ph.D. , การจัดการสุขภาพและผลผลิตใน
ฟ า ร ม สุ ก ร  ( Swine health and production 
management) (503672), ภาควิชาสูติศาสตร  เธนุ เวช
วิทยาและวิทยาการสืบ พันธุ  คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน                                                                                
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รองรับการจัดเก็บข้อมูลเนื้อ าและข้อมูลอื่น!ๆ!ได้
! เ ็บไซต์! ! " #$%&’ ( ) %&*+’ ,- ) ( !ได้ถูกพั นาขึ้นโดยใช้ า า!
0102! 134 562! 788และ! 9: ; <=>! และ านข้อมูลทีใ่ช้จัดการคือ!
4 ’8: 5!?#@+A) B!6,6!ซึ่งง่ายต่อการพั นา!การติดตั้งและการบํารุง
รัก า
! ดังนั้น! เ ็บไซต์! ! " #$%&’ ( ) %&*+’ ,- ) ( ! ที่ถูกพั นาขึ้นมา
ใ ม่นี้! จะ ามารถนําไปประยุกต์ใช้ใ ้เกิดประโยชน์! และเพื่อ
ประ ทิธิ าพในใช้งาน! " #$%&’ ( ) %&*+’ ,- ) ( ! เป็น ื่อทางการ
ตลาดในช่องทางออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น

คํา ําคัญ4!เ ็บไซต!การตลาด! นไลน!!

5$-(6&. (
! 3*#!C%@C) +#!) D!E #" !F#+AGB!0@) H#- &+!" #$%&’ ( ) %&*+’ ,
- ) ( ! ! A+! &) ! ) C&A( AI #! &* #! ( $B$G#( #B&! ) D! &* #! +A&#!!
" #$%&’ ( ) %&*+’ ,- ) ( ,! J&! +%CC) @&! D) @! - ) B&#B&+! $BK! $BK!
) &*#@! K$&$! AB-@#$+ABG,! ! ! ! 3* #+#! AB- L%K#! &*#! E #" " ) $@K!
4 $K$( ( ) %&* !J&#( !=#?A#M! !$BK!&*#! ) &*#@!- ) ( C) B#B&!
) D!&*#!+A&#,!!3* #!&@$KA&A) B$L!%+#!. $- #" ) ) /!$+!$!( $@/#&ABG2!

M*A- * !. $- #" ) ) /!K) #+BN&!* $?#!&*#!+&) @#K!K$&$2!- ) B&#B&!
$BK!) &*#@!K$&$,
! 3* #! +A&#! ! " #$%&’ ( ) %&*+’ ,- ) ( ! M$+! " %AL&! %+ABG! &*#!
C@) G@$( ( ABG!L$BG%$G#!" ’ !0102!134 562!7++!$BK!9: ; <=>!
$BK!K$&$" $+#+!&) ! ( $B$G#!A+!4 ’8: 5!?#@+A) B!6,6,!3* A+!A+!
#$+’ !&) !K#?#L) C2!AB+&$LL$&A) B!$BK!( $AB&#B$B- #,
! 3* #! +A&#! " #$%&’ ( ) %&* +’ ,- ) ( ! 3* A+! A+! $ ! B#M!
K#?#L) C( #B&,! J&! - $B! " #! $CCLA#K! &) ! " #B#fi&! $BK! &) !
#DD#- &A?#L’ ! %+#! " #$%&’ ( ) %&*+’ ,- ) ( ! $+! $! ( $@/#&ABG!!
" #&&#@,

7%) " +60-!4!!-G5, 8!6 0B7, 5G8C"!!E8JG8,

9#!!บทนํา
! บริ ัท! แกล! ไซไซตี้! จํากัดเปนบริ ัทที่ ราง! K09, +EE7! L0C, !!
ภายใตชื่ ! M, 0. 5N! OE. 5: -N! โดยจัดทําเน้ื าค ามรูที่มุงเนน
ไปยังกลุมผู ญิงที่รัก ุขภาพและค ามงาม! ซึ่งมีผูติดตามและใ
ค าม นใจเปน ยางมากในระยะเ ลา ันร ดเร็ ภาย ลังจากเร่ิม
ตนได ราง รรคเนื้ าที่ ลาก ลายนา นใจมากขึ้นจึงทําใ มี
การจัดตั้ง!บริ ัท!แกล!โซไซตี้!จํากัด!ขึ้นมา!เพื่ ร งรับการขยายตั
ข งธุรกิจและบริการใ มากขึ้นโดยมุงเนนบริการเกี่ย กับการทํา
ื่ ทางการตลาดในช งทาง นไลน!เชน!K09, +EE7!เปนตน
! แตเนื่ งจาก!K09, +EE7!มีข จํากัด ลาย! ! ยางที่ไม ามารถ
ร บรับการจัดเก็บข มูลเนื้ าจึงต งมีการ ราง! P , +-G5, ! ! ขึ้น
มาเพื่ ร งรับเนื้ าและข มูล ื่น! !ที่เพิ่มขึ้นมาได! จึงทําใ ต ง
มีการ กแบบ! และ รางเ ็บไซตขึ้นมาทําใ ! M, 0. 5NOE. 5: -N!
มีค ามน า นใจและมีผู คนใ การต บรับมากยิ่ งขึ้นโดยมี
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ัตถุประ งคเพื่ ! ปรับปรุงโครง รางข งเ ็บไซต"! ปรับปรุงการ
กแบบข งเ ็บไซต"!ปรับปรุงฟงกชันเพิ่มเติมตาง! !ข งเ ็บไซต

และต บ น งต ค ามต งการ! และดึงดูดค ามนา นใจในกลุม
ข งผู ญิงที่รัก ุขภาพและค าม ยงาม

: #!!ทฤ ีและงานวิ ัยที่เกี่ยวข้อง
! DE/ , GC8G5, B! #( 3!คื ! KB06 , QEB7!ที่ถูกพัฒนาขึ้นด ย!ภา า!
LRL! ํา รับ!DE/ , SC8G5, B!KB06 , QEB7!เปนเครื่ งมื ํา รับช ย
พัฒนาเ ็บไซตและเ ็บแ ปผลิเคช่ัน! โดยมีโครง รางการพัฒนา
โปรแกรม ยางเปนระบบและร มคํา ั่งตาง! ! ที่จําเปนต การ
พัฒนาเ ็บไซตด ย!LRL!ใ ภายใน!DE/ , SC8G5, B!
! R; OT$!#’ 3!คื !ภา ามารก ัป!ที่ใช ํา รับเขียน!P , +-G5, !!โดย
ไดมีการปรับเพิ่ม! K, 05. B, ! ลาย! ! ยางเขามาเพื่ ใ ผูพัฒนา
ามารถใชงานไดงายมากยิ่งขึ้น
! LRL!#) 3!คื !ภา าจําพ ก!>9BG25G8C!J08C. 0C, !คํา ั่งที่เก็บ ยู
ในไฟลที่เรียก า! คริปต!H>9BG25I!และเ ลาใชงานต ง า ัยตั แปร
ชุดคํา ั่ง!ตั ยางข งภา า คริปก็!เชน!U0V0-9BG25"!L, BJ!เปนตน
! : #9!! ลักการออกแบบและการพั นาเวบ ต์
! การ กแบบและพัฒนาเ ็บไซตนั้นประก บไปด ยการ

กแบบโครง ราง นาเ ็บข้ึนมาใ มที่ ามารถ! ร งรับไดทั้งบน!
W, -75E2!HLDI"!; 02J, 5!และ!บน!>6 0B52: E8, !ร มไปถึงการเก็บ
ข มูลลงบนฐานข มูลตาง! ! เชน!การเก็บข มูล มาชิก"!การเก็บ
ข มูลข งผลิตภัณฑ! เชน! เครื่ ง ํา าง"! ผลิตภัณฑบํารุงผิ ! รื !
ผลิตภัณฑดูแลและรัก าทําค าม ะ าดใบ นา! เปนตน! การเก็บ
ข มูลข งการรี ิ ผลิตภัณฑตาง! ! โดยเกิดจากการที่ มาชิกเขา
มารี ิ ผลิตภัณฑใ กับเ ็บไซต!ร มไปถึงการเก็บข มูลใน นข ง
นาเ ็บบ รด! เชน! การต้ังกระทูโดย มาชิกในเ ็บไซตและมีการ

แ ดงค ามคิดเ ็นตาง! !เปนตน!
! ’ 1( 1( !!การใชภา า!R; OT!ร มกับ!D>>!เปน ลักในการพัฒนา
เ ็บไซตและ กแบบ นาเ ็บ! โดยมีการ กแบบใ มีค าม

ยงาม! มีค ามทัน มัยและ ามารถร งรับการใชงานไดทั้งบน!
LD"!; 0+J, 5!และ!>6 0B52: E8, !เพื่ ประโยชนและค าม ะด กใน
การใชงานและ ามารถต บโจทย ํา รับผูที่เขามาใชงานใน นา
เ ็บไซต
! ’ 1( 1’ !!การใชภา า!LRL!ในการพัฒนาเ ็บไซตนั้น!จะมุงเนนไป
ใน นข งการเช่ื มต กับฐานข มูล! ใน นน้ีจะใชภา า! LRL!
ในการจัดการ! น กจากนี้! ภา า! LRL! ยัง ามารถช ยลดปริมาณ
ในการใชภา า! R; OT! ได ีกด ย! เชน! ถามีการทําซํ้าข ง น! ! !!

นึ่ง!ในภา า!R; OT!ซึ่งเรา ามารถใชภา า!LRL!เขามาช ยทําใ !
ปริมาณข งการเขียน!DE/ , !นั้นมีปริมาณที่ลดน ยลง!ทําใ !DE/ , !
ข งเรานั้น ั้นลงแตยัง ามารถแ ดงผลลัพธยังคงเดิม! แตปริมาณ
ข ง!DE/ , !ที่เขียนนั้น ั้นลงและมีค ามกระชับมากยิ่งขึ้น
! ’ 1( 1) !!การใช!UX. , BN!เปน น นึ่งในการพัฒนาเ ็บไซตนั้น!จะ
มุงเนนไปใน นข งการค บคุมการทํางานข งเ ตุการณตาง! !ที่
ยูใน นาเ ็บ!เชน!การ!DJG97"!>: EQ"!RG/ , ! รื ื่น! ! ีกมากมาย!

เพื่ รางลูกเลน รื นิเมชั่นตาง! ! บน นาเ ็บ! ทําใ นาเ ็บมี
ค าม ยงามและดูทัน มัยมากยิ่งขึ้น
! ’ 1( 1<! ! DE/ , GC8G5, B! เปน! KB06 , QEB7! พัฒนาโดยการใช
ภา า! LRL! เปนตั ช ย ําคัญ ํา รับการ กแบบและการ
พัฒนาเ ็บไซต! ทําใ โครง รางข งการพัฒนาเ ็บมีค ามเปน
ระบบ ยางมากและร มคํา ั่งตาง! ! ที่มีค ามจําเปนในการ
พัฒนาเ ็บไซต! นข งการทํางาน ลักจะเนนไปตรงโครง ราง
ข งเ ็บซึ่งใชการทํางานในรูปแบบข ง! DE/ , GC8G5, B! เขามา
ช ยเพื่ ค าม ะด กและเปนระบบมากย่ิงข้ึนและร มไปถึงการ
เก็บข มูลในฐานข มูลตาง! !ซึ่ง!DE/ , GC8G5, B!ก็เปน น ําคัญ
ที่ทําใ การเขาถึงฐานข มูลมีค าม ะด กร ดเร็ ! งายต การ
ใชงานเปน ยางมาก
! : #: ! !งานวิ ัยที่เกี่ยวข้อง
! รัณยพร!และ ุพรร า! #<3! ไดจัดทําเ ็บการจัดการงาน
กิจ ึก า! กรณี ึก า! Y! ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท ! คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม!โดยมีระบบการทํางาน
ย ย! !เชน!การจัดการข มูลพื้นฐาน!การจัดการข มูลนัก ึก า!!
การจัดการข มูล ถานประก บการ! เปนตน! ระบบการแจง
ขา ารและกระดาน นทนา!การจัดการ กรายงาน!จัดทําเปน
เ ็บแ พพลิเคช่ัน!ซึ่งเขียนด ยภา า!LRL!ฐานข มูล!ON!>ZT!
ที่จะช ยจัดการงาน กิจ ึก าใ เร็ ขึ้น! ช ย ําน ยค าม
ะด กใ แก ถาน ึก า!นัก ึก าและ ถานประก บการ
! รัฐกานต!#$3!ไดจัดทําการพัฒนาเ ็บข งภาค ิชาเทคโนโลยี
าร นเท ด ย![ EECJ, !>G5, - !เปนระบบ าร นเท ที่ถูกพัฒนา

ขึ้นโดยใช! [ EECJ, !>G5, - !โดยระบบนี้เปนระบบ าร นเท บน
เ ็บไซต! ามารถใ นัก ึก า! าจารย!บุคลากร!และบุคคลท่ั ไป!
เขาถึงข มูลขา าร!ประชา ัมพันธ!ข งทางภาค ิชาเทคโนโลยี
าร นเท ! ามารถ ัพเดตขา าร!การประชา ัมพันธ!กิจกรรม!

และการดําเนินการตาง ได ะด กร ดเร็ ผานทางเ ็บแ พพลิ
เคช่ันโดยตรง!!!!!
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; #!!ขั้นตอนการพั นาและออกแบบระบบ
! ) 1( !!การกํา นดทิ ทางข ง!P , +-G5, !และ!ร บร มข มูลตาง! !!
) 1’ ! กแบบโครง รางข ง!P , +-G5, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
) 1) ! กแบบรูปแบบและการจัด าง!!T0NE. 5!!ข งเ ็บไซต
) 1<! กแบบระบบตาง! !ที่กํา นดไ !เชน!ระบบ มาชิก"!!!

การจัดเก็บข มูลผลิตภัณฑ! รื !การจัดเก็บข มูลบทค าม!
) 1$! รางเ ็บไซตตามรูปแบบและโครง รางท่ีได กแบบ

ไ
) 1&! ทด บค ามถูกต งข งเ ็บไซต
) 1\ ! แกไขและปรับปรุงใน นท่ีบกพร งใ มบูรณ

<#!!ผลการดําเนินงาน
! จากการ รางเ ็บไซตขึ้นมา!รายละเ ียดและ นประก บ นา
เ ็บไซต!จะประก บไปด ย! นาแรก"! นามาดามเมาท"! นารี ิ
ผลิตภัณฑ"! นาพรี ิเลจ"! นาแ คติ ิตี้!และ นาเ ็บบ รด!

ภาพที่ 1  ตัวอย่างหน้าแรก

ภาพที่ 2  ตัวอย่างหน้าแรก

ภาพที่ 3  ตัวอย่างหน้ารวิวผลิตภัณ ์

ภาพที่ 4  ตัวอย่างหน้ารวิวผลิตภัณ ์

ภาพที่ 5  ตัวอย่างหน้าเว็บบอร์ด

ภาพที่ 6  ตัวอย่างหน้าตั้งกระทู้
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ภาพที่ 8  ตัวอย่างหน้าบทความ

=#!! รุปผลการดําเนินงาน
! จากการดําเนินงานผูจัดทําไดทําใน นข งการ กแบบ]
ตัดต ิดีโ "! กแบบ! =B5QEB7! และการตกแตง] ! แกไขรูปภาพ!
เปนการเตรียม ื่ มีเดียตาง! !เชน!รูปภาพ"! ิดีโ !และ! ื่น! !!เพื่
ใชเปน นประก บในการทําเ ็บไซต! และไดร บร มข มูล"! การ
กํา นดทิ ทางตาง! ! "! การจัดเก็บข มูลลง! W050+0-, ! และการ

กแบบโครง รางข งเ ็บไซต!
! ดังนั้นเม่ื มีการเตรียมข มูลและ ึก าข มูลตาง! ! ในขาง
ตน!ผูจัดทําไดทําการ รางเ ็บไซตขึ้นตามข บเขตและแผนงาน
ที่ไดโครงรางไ และมีการเก็บข มูลลงบนฐานข มูล!HW050+0- , I!
! และเม่ื เ ็บไซตพร มใชงานก็จะมีการ ัพโ ลดไ ที่! QQQ1
+, 0. 5N6 E. 5: -N19E6 !เพื่ ใชงานจริง
! =#9!!ปญ าและอุป รรค!
! เนื่ งจากในช งท่ีกําลัง ึก ายังไม เคย ึก าในเรื่ งข ง!
DE/ , GC8G5, B! HKB06 , QEB7I ! ซึ่งทําใ เกิดปญ าในการจัดทํา
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ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุบนสมาร์ทโฟน 
Senior Care Assistant on Smartphone 

 
อังคณารัตน์ พละพร, วลัยมาศ ชินสร้อย  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
Honda23112536@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
   โครงงานผู้ช่วยดูแลผู้สู งอายุบนสมาร์ทโฟน 
พัฒนาขึ้ น เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการ ใช้
ชีวิตประจ าวันแก่ผู้สูงอายุ ในรูปแบบแอนดอรยด์
แอพพลิเคชัน มีคุณสมบัติที่ส าคัญ ได้แก่ อ านวย
ความสะดวกในการโทรออก การติดตามข้อมูล
ข่าวสาร การแจ้งเตือนการท ากิจกรรมต่างๆ การแจ้ง
ต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน และการอธิบายรายละเอียด
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในรูปแบบเสียงสังเคราะห์ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC 
   แอพพลิเคชันนี้แบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
ส่วนส าหรับผู้สู งอายุและส่วนส าหรับผู้ดูแลซึ่ ง
สามารถตั้งค่าข้อความการแจ้งเตือนการท ากิจกรรม 
ข้อความที่ต้องการบันทึกลงบนแท็กข้อมูล NFC  

Abstract 
The project “Senior Care Assistant 

on Smartphone” developed to improving 
daily life for seniors on Android application. 
The features are facilitate in calling, reading 
News, activity notification and reading 
message in NFC tag for explain things in the 
form of speech synthesis. 

This application had 2 part. The first 
part was for seniors and the second part 
was for senior care assistant to set text for 
notification. 
 

1. บทน า 
จากผลการส า รวจและพยากรณ์ ลั กษณะ

ประชากรไทยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างปี พ.ศ.2548 จนถึงปี 
พ.ศ.2578 พบว่าปี  พ.ศ.2548 ประเทศไทยมี
ประชากร 62.2 ล้านคน หนึ่งปีถัดไปเพ่ิมขึ้นเป็น 
62.5 ล้านคน กล่าวคือหนึ่งปีมีคนเพ่ิมขึ้น 3 แสนคน
เศษ คิดเป็นอัตราเพ่ิมประชากรร้อยละ 0.6 ต่อปี 
การเพ่ิมขึ้นของประชากรไทยยังคงเพ่ิมขึ้นต่อไปใน
อนาคต แต่เป็นการเพ่ิมในอัตราที่ช้าลง ในแต่ละปี
อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ าลงและคนไทยมีชีวิต
ยืนยาวมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้โครงสร้างอายุ
ประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในกลุ่มอ่ืนๆ ในปี พ.ศ.
2548 มีประชากรสูงอายุอยู่ประมาณ 6 ล้านคนเศษ 
เมื่อถึงปี พ.ศ.2578 จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
16 ล้านคน การวิเคราะห์แนวโน้มของดัชนีผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึง พ.ศ.2578 พบว่าตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2548 เป็นต้นไปจ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้น 
และส่งผลให้ดัชนีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
จากผลส ารวจข้างต้นจะเห็นได้ 

ว่าประเทศไทยได้ก าลังเข้าสู่ยุคสังคมของผู้สูงอายุ 
ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาถึงสวัสดิการและการ
อ านวยความสะดวกให้กลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปหรือสุขภาพ
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อนามัย ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ทันกับการเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุในอนาคต 

 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้พัฒนาจึงมี
แนวความคิดในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันเพ่ือ
ช่วยในการดูแลผู้สูงอายุในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
โดยมีคุณสมบัติที่ส าคัญได้แก่ การอ านวยความ
สะดวกในการโทรออก การติดตามข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจุบัน การแจ้งเตือนการท ากิจกรรม การแจ้ง
ต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน และการอธิบายรายละเอียด
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
NFC และการอ่านเสียงสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ใน
การอธิบายรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดย
รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.1 การออกแบบการใช้งานส าหรับผู้สูงอายุ 
      2.1.1ตัวอย่างโมบายแอพพลิเคชันส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
 

 

 

ภาพที่ 2-1 BIG Alarm 

 

 

 

 

คุณสมบัติของโปรแกรม  
นาฬิกาปลุกใช้งานง่ายจากผู้สร้างอินเทอร์เฟซ BIG 

Launcher ซึ่งได้รับรางวัล 

- ดูง่าย ตัวอักษรใหญ่และสีตัดกันคมชัด 

- ควบคุมง่าย มีปุ่มใหญ่ส าหรับเปลี่ยนเวลาปลุก 

- ตั้งนาฬิกาปลุกครั้งเดียวหรือตั้งให้ปลุกซ้ าทุกวันก็ได้ 
- ไม่มีคุณสมบัติยุ่งยากอ่ืนๆ ใช้งานง่ายดาย[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-2 BIG Launcher Easy Phone DEMO 

 

คุณสมบัติของแอบพลิเคชัน 

- ไอคอนขยายใหญ่ง่ายต่อการใช้งาน 

- ง่ายต่อการใช้โทรศัพท์ ช่วยแยกแยะรายการได้
ง่ายดาย 

- ประวัติการโทรที่เรียงมาอย่างดี เข้าถึงรายชื่อโปรด
ได้อย่างรวดเร็วจากเมนู 
- การแจ้งเตือนเต็มหน้าจอ การแจ้งเตือน SMS เต็ม
หน้าจอแบบทางเลือก ช่วยให้คุณโทรกลับหรือตอบ
ตอบข้อความกลับได้อย่างรวดเร็ว[5] 

   2 . 2  เทค โน โลยี เ สี ย งสั ง เ คร าะห์  ( Speech 

Synthesize) หรือ TTS คือ เทคโนโลยีที่สามารถ
สร้างเสียงค าพูดใดๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งในการ
ใช้งานส่วนใหญ่จะต้องใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้าน
การประมวลผลภาษา เช่น โปรแกรมวาจา พัฒนา
โดยเน็คเท็ค หรือ โปรแกรมเอสวีโอเอ็กซ์ 

   2.3 NFC (Near Field Communication)  

เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคลื่ นวิทยุ ระยะใกล้
มาตรฐานเดียวกับเทคโนโลยี RFID (Radio-
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frequency identification) ที่มีวัตถุประสงค์
คล้ายคลึงกัน หากแตกต่างในด้านการน าไปใช้งาน 
โดย RFID มุ่งเน้นการอ่าน-เขียนข้อมูลบนระบบ
ขนาดใหญ่ ตัวอ่านหรือเขียนข้อมูลมักมีขนาดใหญ่
และไม่มีการเคลื่อนที่ แต่อาศัยการอ่านข้อมูลโดยใช้
การเคลื่อนที่เข้าหาของการ์ดหรือแท็ก(tag) ข้อมูล มี
ระยะในการอ่านข้อมูลที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับ
เซนติเมตรจนถึงหลายสิบเมตร โดยหากต้องการน า
ตัวอ่านมาใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จ าเป็นต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือใช้เครื่องมือส าหรับอ่าน 
RFID โดยเฉพาะซึ่งแตกต่างกับ NFC ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ติดตั้ ง ใน เครื่ อ ง โทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ ส่ วนบุ คคล
โดยเฉพาะ เพ่ือใช้ในการท าธุรกรรมต่างๆ ให้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นทั้งตัวอ่านละเขียน
ข้อมูลอยู่ภายในอุปกรณ์เดียว มีระยะการอ่านข้อมูล
ที่ใกล้ (น้อยกว่า 20 เซนติเมตร) เพ่ือความปลอดภัย 
แต่ มี ก า ร เ ชื่ อ มต่ อที่ ร ว ด เ ร็ ว ซึ่ ง แตกต่ า งจ าก
เทคโนโลยีบลูทูธ(Bluetooth) ที่การเริ่มต้นการ
เชื่อมต่อมีระยะเวลาที่นานกว่า 
 

3. วิธีด าเนินงาน 
   ในการด าเนินงานศึกษาและพัฒนาโครงงานผู้ช่วย
ดูแลผู้สู งอายุบนสมาร์ทโฟน ผู้ พัฒนาได้ท าการ
ส ารวจความต้องการคุณสมบัติของแอพพลิเคชันที่
ผู้สูงอายุต้องการ และศึกษาวิธีการออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ให้สะดวกต่อการใช้งานส าหรับผู้สูงอายุ 
รวมทั้งวางแผนในการทดสอบความสะดวกในการใช้ 
(usability test) ภายหลังจากออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งานเสร็จสิ้น เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นต่อไป 

    

 

 

 

 

  3.1 สถาปัตยกรรมการท างานของระบบ 

  3.1.2 Use case Diagram 

 

 
ภาพที่ 3-1 Use case Diagram 

 
3.2 ขอบเขตการท างานของระบบ 
  โครงงานผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุบนสมาร์ทโฟน 
แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
    3.2.1 ส่วนส าหรับผู้สูงอายุ มีการท างานดังนี้ 
  1) ผู้สูงอายุสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้
ในรูปแบบข้อความจาก RSS feed จากแหล่งข่าวที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 1 แหล่งข่าว พร้อมทั้งรองรับ
การอ่านข้อความข่าวออกมาเป็นเสียงสังเคราะห์ได้ 
  2) มีระบบเตือนความจ าในรูปแบบเสียงที่
สามารถก าหนดข้อความแจ้งเตือนได้โดยผู้ดูแล 

  3) มีแผนที่ระบุต าแหน่งปัจจุบัน พร้อมทั้ง
แสดงผลในรูปแบบเสียงได้ สามารถตั้งค่าให้รายงาน
ต าแหน่งที่อยู่ไปยังผู้ดูแลระบบได้ 
  4) มีฟังก์ชันการโทรฉุกเฉินพร้อมทั้งส่ง
ต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันไปทาง SMS ได้ 
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  5) มีฟังก์ชันในการน าโทรศัพท์แตะสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เพ่ืออ่านเป็นเสียงให้รับรู้ข้อมูลสิ่งของ
เครื่องใช้ดังกล่าว ใช้งานได้ส าหรับโทรศัพท์ที่มี NFC 

3.2.2 ส่วนส าหรับผู้ดูแล มีการท างานดังนี้ 
   1) สามารถตั้งค่าข้อความและเวลาในการ 

แจ้งเตือนการท ากิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุได้ 
2) ติดตามต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้สูงอายุได้  
3) สามารถบันทึกข้อความลงในแท็ก NFC เพ่ือใช้ 
อ่านออกเสียงอธิบายข้อมูลสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ได้ 
 

4. ผลการพัฒนาระบบ 
 การจัดท าโปรแกรมช่วยดูแลผู้สูงอายุส าหรับ 

สมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ส าหรับผู้สูงอายุโดยใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งมีผลการด าเนิน
โครงการดังนี้ 
 

4.1 ผลการส ารวจความต้องการ 

จากตารางแบบส ารวจความต้องการ
คุณสมบัติโมบายแอพพลิเคชันเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
จ านวนผู้สูงอายุ 30 คน เป็น ชาย 13 คน และหญิง 
17 คน 

ตารางที่  4-1 แบบส ารวจความต้องการ
คุณสมบัติโมบายแอพพลิเคชันเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 

คุณสมบัติ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.สามารถแจ้งเตือน
ความจ าในการท า
กิจกรรมต่างๆได้ 

4.71 0.46 

2.สามารถโทรออก/
รับสายได้ง่าย 

4.58 0.56 

3.สามารถส่ง
ข้อความฉุกเฉินไป
ยังญาติได้รวดเร็ว
เมื่อเกิดเหตุ 

4.55 0.62 

4.สามารถทราบ
ต าแหน่งที่อยู่และ
บอกเส้นทาไปยัง
สถานที่ที่ต้องการได้ 

4.39 0.76 

5.สามารถติดตาม
ข่าวสารได้ตามเวลา
ที่ต้องการ 

4.29 0.53 

 

จากตารางคุณสมบัติที่ผู้สู งอายุมีความ
ต้องการใช้ งานแอพพลิ เคชันมากที่ สุ ด  ได้ แก่ 
คุณสมบัติที่สามารถติดตามข่าวสารได้ตามเวลาที่
ต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.71มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.46  คุณสมบัติที่สามารถโทรออก/รับสายได้ง่าย 
ค่าเฉลี่ย  4 .58 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56   
คุณสมบัติที่สามารถส่งข้อความฉุกเฉินไปยังญาติได้
รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ ค่าเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62  คุณสมบัติที่สามารถทราบต าแหน่ง
ที่อยู่และบอกเส้นทาไปยังสถานที่ที่ต้องการได้ 
ค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 และ
คุณสมบัติที่ผู้สูงอายุมีความต้องการใช้งานแอพพลิเค
ชันน้อยที่สุด ได้แก่ คุณสมบัติที่สามารถติดตาม
ข่าวสารได้ตามเวลาที่ต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.29 และ
ส่วนเบี่ยงเบน มาตาฐาน 0.53 
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4.2”ผู้ดูแลผู้สูงอายุ”iCare 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-1 หน้าจอแอพพลิเคชั่น 
 จากภาพที่ 4-1 ปุ่มเมนูส าหรับผู้สูงอายุ เมื่อ
กดปุ่มครั้งแรกจะมีเสียงเตือนและเมื่อกดปุ่มครั้งที่
สอง จะเข้าไปยังหน้า เมนูส าหรับผู้สูงอายุ 
 ปุ่มเมนูส าหรับผู้ดูแล เมื่อกดปุ่มครั้งแรกจะ
มีเสียงเตือนและเมื่อกดปุ่มครั้งที่สอง จะเข้าไปยัง
หน้า เมนูส าหรับผู้ดูแล 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-2 หน้าเมนูส าหรับผู้สูงอายุ 
 จากภาพที่  4 -2 ปุ่ มการตั้ งค่ าผู้ สู งอายุ
สามารถตั้งค่าข้อมูลต่างๆได้ ปุ่มรายชื่อผู้สูงอายุจะ
สามารถค้นหารายชื่อเองได้ เพราะมีตัวอักษรขนาด
ใหญ่ และมีเสียงของแต่รายชื่อ ปุ่มรายการแจ้งเตือน 
ผู้สูงอายุจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากที่ผู้ดูแลได้กรอก

ไว้ เช่น แจ้งเตือนทานยา เวลา 11.30 น. ปุ่มติดต่อ
ข่าวสารผู้สูงอายุสามารถเข้าป่านข่าวสารได้อย่างง่าย
เพราะรายละเอียดในหน้ากระดานข่าวที่ดูได้ง่าย ปุ่ม
ฉันอยู่ไหนเมื่อกดปุ่มนี้ ผู้สูงอายุจะทราบได้ว่าตอนนี้
อยู่ต าแหน่งไหน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-3 หน้าเมนูส าหรับผู้ดูแล 

จากภาพที่ 3-3 ปุ่มส่งข้อความถึงผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลสามารถส่งข้อความถึงผู้อายุได้ ปุ่มการการตั้ง
ค่าให้ผู้ดูแลตั้งค่าการใช้ต่างๆให้กับผู้สูงอายุ ปุ่ม
ต าแหน่งของฉันผู้ดูแลสามารถรู้ต าแหน่ง ฌ ปัจจุบัน
ของผู้สูงอายุได้ ปุ่มตั้งค่าการแจ้งเตือนผู้ดูแลต้องตั้ง
ค่า เช่น ผู้สูงต้องทานยาก่อนอาหาร เวลา 11.30 น. 
ตั้งค่าเพ่ือเตือนผู้สูงอายุให้ทานยาตรงตามเวลา ปุ่ม
เขียนข้อมูลลง Tag เขียนข้อมูลลงแท็ก เช่น น าแท็ก
ไปติดที่กระปุกยาพารา และเขียนข้อมูลลงแท็กว่า 
ยารา ทานครั้งละ 1 เม็ด  
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ภาพที่ 4-4 หน้าต าแหน่งของผู้สูงอายุ 
 จากภาพที่ 4-4 เมื่อผู้สูงอายุกดปุ่ม ฉันอยู่
ไหน ก็จะทราบว่าต าแหน่ง ณ ปัจจุบันอยู่ที่ไหน 

 

4.3 ผลการทดสอบการใช้งาน 

     ทดสอบการใช้งานโดยผู้สูงอายุ จ านวน 10 คน
เป็น ชาย 4 คน และหญิง 6 คน พบว่าโปรแกรม
สามารถท างานได้เป็นอย่างดีตรงตามขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5 การทดสอบแอพพลิเคชั่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4-6 การทดสอบแอพพลิเคชั่น 

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

    จากการที่ได้ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมช่วยดูแล
ผู้สูงอายุส าหรับสมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ พบว่าระบบสามารถครบตามขอบเขตที่
ก าหนดได้จริง เป็นโปรแกรมที่ช่วยการรับรู้ ใน
รูปแบบเสียงส าหรับผู้สูงอายุส าหรับสมาร์ทโฟน ที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัด
ในด้านคุณภาพและการใช้งานในบางฟังก์ชัน อาทิ 
เช่น NFC ซึ่งมีเฉพาะในโทรศัพท์บางรุ่นเท่านั้น 
รวมทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

  5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

       5.2.1 ผู้สูงอายุขาดประสบการณ์และพ้ืนฐาน
ในการใช้งานโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน 

       5.2.2 ในการอ่านข่าวจากแอพพลิเคชันที่ดึง
ข้อมูลจากแหล่งข่าวภายนอกท าให้ที่ ไม่สามารถ
ควบคุมข้อความใน เนื้อหาข่าวที่แสดงผลซึ่งส่งผลต่อ
การอ่านข่าวในรูปแบบเสียงสังเคราะห์ในบางข่าว 
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       5.2.3 จ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบการ
ท างานของแอพพลิ เคชันมีจ ากัด จึ งขาดความ
หลากหลายและครอบคลุมอุปกรณ์ท่ีจะน าไปใช้จริง 
  5.3 ข้อเสนอแนะ 

      5.3.1 ควรมีการกรองข้อความที่ไม่สามารถอ่าน
ได้ด้วยเสียงสังเคราะห์ 
 5.3.2 ในการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับ
ผู้สู งอายุควรมี อุปกรณ์ในการทดสอบที่มีขนาด
หน้าจอและคุณสมบัติที่หลากหลาย 

 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] ณิชมน หิรัญพฤกษ์. Basic inographic .ใช้พลัง
ของภาพ สร้างการสื่อสารที่ง่าย และสนุก.นนทบุรี: 
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ ากัด. 
[2] Designing the User Interface. Fifth Edition 

[3] เอกสาร Usability testing ของ รศ.ดร.นพพร. 
[4] เว็บไซต์ Google Play เข้าถึงได้จาก: 
https://play.google.com/store/apps/details?i

d=name.kunes.android.launcher.demo&hl=t

h        

 (วันที่ค้นข้อมูล: 1 มีนาคม 2559). 

[5] เว็บไซต์ Google Play เข้าถึงได้จาก: 
https://play.google.com/store/apps/details?i

d=cz.twobig.alarm 

(วันที่ค้นข้อมูล: 1 มีนาคม 2559). 
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การพัฒนาเว็บไซต์สถานีต ารวจภูธรแปลงยาว 
The development of Plaeng Yao Police Station web site 

 
นายภาคภูมิ ยอดสวัสดิ์ , นายอ านาจ สิทธิบุญ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

Aisu40131@Outlook.com 

 

บทคัดย่อ 
สถานีต ารวจภูธรแปลงยาว อ าเภอแปลงยาว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เป็นสถานีต ารวจที่ยังไม่มีการพัฒนาเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและการให้บริการแก่ประชาชน โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้กับสถานี
ต ารวจภูธรดังกล่าว โดยระบบงานที่พัฒนาประกอบด้วย 
การน าเสนอข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน  การ
ให้บริการแก่ประชาชน ส าหรับการร้องเรียนและร้องทุกข์ 
และการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ  ในการพัฒนาระบบงานใช้
โปรแกรมภาษา PHP และโปรแกรม MySQL server และ 
jQuery ผลการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
โดยสามารถเรียกดูข้อมูลข่าวสาร และให้บริการแก่
ประชาชนในการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ABSTRACT 
Plaeng Yao police station, plaeng Yao district, 

chachoengsaoprovince have not developed their 
own website, and this causes the delay in 
publishing important information and services to 
its citizens. The purpose of this project is therefore 
to develop a web application of the police 
station. The system consists of information 
presentation, citizen report of disturbance, and 
clue reports.The system was developed by PHP, 
MySQL server and jQuery. The results of this 
development are as followed: publishing 
important information and services to its citizens, 

citizen report of disturbance, and clue reports. 

ค าส าคัญ: ประชาชน, สถานีต ารวจภูธรแปลงยาว 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันนี้เว็บแอปพลิเคชันเป็นสื่อที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก ส าหรับการโฆษณาข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากเว็บไซต์สามารถน าเสนอ และเผยแพร่
ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ท าให้เกิดความน่าสนใจ และไร้
ขีดจ ากัดทั้งในเรื่องเวลาและระยะทาง สามารถเรียกใช้งาน
ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม ด้วยข้อดี
ดังกล่าว กลุ่มองค์กรต่าง ๆ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปต่างก็มี
ความต้องการจัดท าเว็บแอปพลิเคชันขึ้นเพื่อเป็นช่อง
ทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ยิ่งข้ึน 

ซึ่งในปัจจุบันสถานีต ารวจภูธรแปลงยาว อ าเภอแปลง
ยาว จังหวัดฉะเชิงเทราขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีการให้บริการด าเนินงาน
บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเกิดปัญหาความล่าช้า อัน
เนื่องจากการไม่ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องใช้
ด าเนินการในบางเรื่อง ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วย
ประชาสัมพันธ์ กระบวนการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานซึ่งจะช่วยให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของสถานีต ารวจภูธรแปลงยาวได้อย่างรวดเร็ว 
และ สามารถยื่นค าร้องเรียน ร้องทุกข์แจ้งเบาะแสต่าง ๆ
และแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ได้   และช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมาติดต่อ
ด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานดีขึ้น 
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 Google Maps API 
กูเกิลแมปส์เอพีไอ(Google Maps API)เป็นชุดค าสั่ง 
JavaScript ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนา
เว็บไซต์สามารถแทรกกูเกิลแมปส์เข้าไปเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของหน้าเว็บเพจด้วยการเขียนภาษา HTML และ 
JavaScript ซึ่งผู้พัฒนาอาจประยุกต์ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ของตนเองในการพัฒนาหรือใช้งาน กูเกิลแมปส์เอพีไอ มี
ความสามารถในการแสดงแผนที่โลกและยังมีความสามารถ
ต่าง ๆ อีกมากมายเช่น การปักหมุดการขีดเส้น การแสดง
ข้อความบนแผนที่เป็นต้น กูเกิลแมปส์เป็นแผนที่โลกของกู
เกิล ซึ่งเป็นบริษัท มหาชน ประเทศสหรัฐอเมริกากูเกิล
แมปส์เอพีไอจะมีบริการส าหรบัผู้ใช้ใน 2 ระดับ คือผู้ใช้ทั่วไป
สามารถใช้งานกูเกิลแมปส์เอพีไอได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดย
ที่ต้องการใช้แบบผู้ใช้ทั่วไปจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของกูเกิลและ
เว็บไซต์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสมัครขอใช้บริการ หากใช้
ในช่วงที่ก าลังพัฒนาสามารถใช้ http://localhost เป็นช่ือ
โดเมนในการสมัครได้ซึ่งเมื่อผู้พัฒนาได้พัฒนาเสร็จสิ้น
สามารถขอ API ใหม่โดยใช้ช่ือโดเมนจริงแล้วมาแทนที่ API

เดิมได้ 
<scriptsrc="http://maps.google.c 
om/maps?file=api&amp;v=2&am 
p;sensor=true_or_false&amp;key 
=ABQIAAAASXV5yFnvkzNbUK4 
jLewGUxT2yXp_ZAY8_ufC3CFX 
hHIE1NvwkxRy2OcWNPOBOyg 
ER0AqkFoSAJWkgw"type="text 
/javascript"></script> 
 

 

หลังจากการสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไดรับAPI ส าหรับแทรกใน
โค้ดเพื่อสามารถใช้กูเกิลแมปส์เอพีไอได้ตัวอย่างAPI ที่ได้รับ
หลังจากผ่านการสมัครคือ ในส่วนของ v=2 หมายถึง เวอร์
ช่ันของ API ที่ท าให้กูเกิลได้พัฒนาขึ้น ปัจจุบันกูเกิลได้
พัฒนาถึงเวอร์ช่ัน 3 แต่ยังไม่ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเป็นเพียงการทดลองใช้เพื่อหาข้อผิดพลาดของเวอร์
ช่ัน 3 เท่าน้ัน [1] 

2.2 Responsive Web Design  

Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ให้
รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์

ที่มีขนาดหน้าจอหลากหลายไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ Smart 

Phone และ Tablet ต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานขนาดหน้าจอที่
แตกต่างกัน พูดได้ว่าออกแบบครั้งเดียวสามารถน าไปใช้ได้
กับทุกหน้าจอเลยทีเดียวทั้งนี้ Responsive Web Design 

เป็นการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคของ CSS และ 
JavaScript ในการออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สามารถจัดล าดับ 
เรียงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอที่มี
ขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ  โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์
สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงขนาดของ
หน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์ [2] 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับ JQuery 

JQuery คือไลบรารีของโค้ดจาวาสคริปต์ (JavaScript 

Library ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์ เปิดตัวครั้ง
แรกในงานบาร์แคมป์นิวยอร์ก โดย จอห์น เรซิก (John 

Resig) เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2549 ตัวโค้ดของ 
JQueryมีลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาตแบบ Open Source 

โดยใช้สัญญาอนุญาตของ GFDL และ MIT License 

นอกจากนี้ jQuery เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการ
สร้างสีสันลูกเล่นต่าง ๆ ให้แก่เว็บไซต์ โดยที่ผู้พัฒนาไม่ต้อง
เสียเวลาในการพัฒนาโค้ดโปรแกรมให้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือน
แต่ก่อน และช่วยให้เราเรียกเขียนหรือใช้งานจาวาสคริปต์
และ Ajax ให้ง่ายขึ้น หรือจะเขียน JavaScript (เหตุการณ์) 
ต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น การ Click, rollover, mouse [3] 

2.4 DreamWeaver 

เป็นโปรแกรมแก้ ไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโคร
มีเดีย (ปัจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์) 
ส าหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับการ
ควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่
มีการรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแบบนี้ ท าให้ ดรีมวีฟเวอร์
เป็นโปรแกรมที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ [4] 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์สถานีต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นเว็บไซต์ตัวอย่าง
ในการน ามาพัฒนาเว็บไซด์ของสถานีต ารวจภูธรแปลงยาว 
เว็บไซต์สถานีต ารวจภูธรจังวัดชลบุรีสามารถน าเว็บไซด์มาใช้
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สานสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีและ
ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยมีการลงภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานีต ารวจ อีกทั้งยังสามารถอ านวยความสะดวกแก่
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เจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนโดยสามารถโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์
ได้ ในทันที  และมีการน าระบบ  E-Office มาใ ช้ท า ให้
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสามารถรายงานสถานการณ์ประจ าวัน และ
บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเบื้องต้น 
ตรวจสอบข้อมูลรถหายผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

 
ภาพที่ 1 จากเว็บสถานีต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี [5] 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 

3.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานโดยการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวมรวมข้อมูลจากระบบ
เดิม 

3.1.2 ออกแบบและพัฒนาระบบตามโครงสร้าง 
ต่าง ๆ ที่ได้ท าการออกแบบไว้โดยใช้ภาษา PHP และ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL server  

3.1.3 ทดสอบระบบโดยการน าระบบงานท่ีพัฒนามา
ทดลองใช้งานเพื่อหาข้อผิดพลาดในการท างานของส่วนต่าง 
ๆ และปรับปรุงระบบงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อน
น าไปใช้งานจริง 

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 

การวิ เคราะห์และออกแบบการพัฒนาเว็บไซต์สถานี
ต ารวจภูธรแปลงยาวน าเสนอในรูปแบบของ Context 

Diagramและ Use case diagramได้ดังนี้ 

�                      
   �         

                                                /         

              /                 

                
             

                                      

                

                          
                  

               /         /         
      /      /          
      /       /       

 
3.2.1 Context Diagram 

 

 
 

3.2.2 Use case diagram 

 

4. ผลการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสถานีต ารวจภูธรแปลงยาว 

อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยส่วนหลัก 
ๆ ดังนี ้

1) ส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของ
ระบบได้ แสดงได้ดังภาพที่ 1- 3 
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ภาพที่ 1 การเข้าใช้ระบบของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 2 ส่วนผู้ดูแลระบบ  

 

 

ภาพที่ 3 ส่วนจัดการข้อมลูของผู้ดแูลระบบ  
 

2) ส่วนบุคคลทั่วไป สามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของสถานีต ารวจแปลงยาวได้ และสา
มารร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ แสดงได้ดังภาพท่ี 4 – x   

 

 
ภาพที่ 4 หน้าแรกของเว็บไซต ์

 

 
ภาพที่ 5 ข้อมูลประวัติของสถานตี ารวจแปลงยาว 

 

 

ภาพที่ 6 ส่วนการร้องเรยีน 
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ภาพที่ 7 ส่วนการร้องทุกข์ 

 

 
ภาพที่ 8 ส่วนการแจ้งเบาะแส/เหตุด่วน/เหตุรา้ย 

 

ภาพที่ 9 ส่วนการแจ้งเบาะแส/เหตุด่วน/เหตุรา้ยโดยการปัก
หมุด 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการที่ได้ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์สถานีต ารวจภูธร

อ าเภอแปลงยาว บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เป็นเว็บไซด์ที่
สามารถสามารถรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
ประชาชน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของสถานีต ารวจภูธรแปลง
ยาว และเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีต ารวจและประชาชน
สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งการ
พัฒนาเว็บไซด์สถานีต ารวจภูธรอ าเภอแปลงยาว บน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver 

เป็นไปได้ด้วยดี มีความสามารถครอบคลุมตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ 

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการน า Jquery มาใช้ท าให้การ

ปรับขนาดของหน้าเว็บเพจเปลี่ยนไปจากต าแหน่งเดิม 

5.2.2 ปัญหาการปรับขนาดของหน้าเว็บตามขนาด
หน้าจอของ User ที่ไม่เท่ากันท าให้ข้อมูลในหน้าเว็บเพจ
เคลื่อนจากต าแหน่งเดิมตามขนาดจอท่ีแตกต่างกัน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

5.3.1.1 เว็บไซด์ควรปรับให้รองรับกับการใช้งาน
บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาได้ง่ายขึ้น 

5.3.1.2 ควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารภายใน
เว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

5.3.2.1 ควรน าแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ เช่น
กฎหมายทั่วไป มาเผยแพร่ในเว็บไซด์ให้ประชาชนได้ศึกษา 

5.3.2.2 ควรน าวิธีการสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบ
แบบ Responsive web design มาใช้งานเพื่อให้เว็บไซต์
สามารถรองรับการเรียกใช้งานได้จาก Device ที่แตกต่างกัน
ออกไป 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] นายศักดิ์ดา นิยมวานิชชม.Google Maps API: 
2557 

[2] ท าไมต้อง Responsive Web Design.  

แหล่งที่มา : http://www.softmelt.com 

[3] อนรรฆนงค์ คุณมณี.แนวคิดเกี่ยวกับ JQuery: 

2555  
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[4] พันจันทร์  ธนวัฒนเสถียร.ออกแบบและสร้าง 
Website Photoshop CS6 & Dreamweaver 
CS6 ส าหรับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพ,ซิมพลิฟาย : 2557 

[5] สถานีต ารวจต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
แหล่งที่มา:http://www.chonburi.police.go.th/i

ndex2.php 
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แอพพลิเคชั่นส าหรับพัฒนาความจ าของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์บนสมาร์ทโฟน 
Application to Prevent Alzheimer’s disease On Android Smartphone 

 
สุธิดา ศรีจันทร์, ฉันชนก ประจะเนย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

yok.sut@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
    แอพพลิเคชั่นี้สร้างขึ้นโดยน าเกมที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะ
ส าหรับการพัฒนาความจ าในผู้สูงอายุมาเป็นเกมบนมือถือ
แล้วท าการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้โดยประเมินจากกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เช่ียวชาญด้าน
การออกแบบหน้าจอ เกมที่น ามานั้นพัฒนาความจ าที่
เกี่ยวกับสิ่งพื้นฐานที่ต้องพบในชีวิตประจ าวัน เช่น การจับคู่
ภาพที่เหมือนกัน จับคู่ค ากับรูปภาพที่มีความหมายสัมพันธ์
กัน เป็นต้น ในแต่ละเกมมีการจับเวลาที่ใช้ในการเล่น 
เพื่อท่ีจะให้ผู้ใช้มีความอยากที่จะเล่นเกมไปเรื่อย ๆ ท าเวลา
ให้ได้น้อยกว่าเดิม จะได้มีการพัฒนาโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อ ฉาก
และวัตถุที่อยู่ในแต่ละเกมออกแบบมาให้มีความชัดเจนและ
มีสีสันที่สบายตา ในแอพพลิเคช่ันนี้ยังมีโปรแกรมค านวณ
ปริมาณวิตามินที่ร่างกายต้องการต่อวัน (RDA) โดยวิตามินที่
จะแสดงในแอพพลิเคช่ันนี้ เป็นวิตามินที่สมองต้องการมาก
ที่สุด 6 ชนิด  
    ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าเล่นเกมใดก่อนก็ได้หรือค านวณ
ปริมาณวิตามินที่ร่างการต้องการต่อวัน(RDA) แต่ละเกมมีรูป
และช่ือเกมบอกอย่างชัดเเจน ในส่วนของการค านวณวิตามิน
นั้น มีวิตามิน 6 ชนิด ได้แก่ วิตามินซี, วิตามินอ,ี วิตามินบี 6,
วิตามินบี 12, โฟเลต และแมกนีเซียม เป็นปริมาณที่แนะน า
ส าหรับบุคคลทั่วไป ผู้ใช้จะต้องกรอก อายุ เพศ ที่ได้แก่ เพศ
ชาย เพศหญิง เพศหญิงตั้งครรภ์ และเพศหญิงให้นมบุตร จะ
ได้ผลลัพธ์เป็นปริมาณในหน่วยของ มิลลิกรัม ต่อ วัน 
 
Abstract 
    This application incorporates mobile games 
suitable for recognition improvement especially in 
elderly. Then, the user interface will be evaluated 

by both elderly and IT professionals specialized in 
user interface design. The theme of the game is 
about memorizing basic things in daily life such as 
matching pictures and matching words with 
pictures. Each game has timing to stimulate user 
to play it again and again to shorten the time 
required to complete the game.  The scenes and 
objects are designed to be clearly identifiable and 
easy to the eyes. This application also includes 
the Recommended Dietary Allowance (RDA) 
calculation to show some vitamins that the brain 
needs 6 vitamins. 
   User can pick any game or RDA calculation first. 
Games are identifiable by names and images on 
the screen. The Recommended Dietary Allowance 
(RDA) will show 6 vitamins:  vitamin C, vitamin E, 
vitamin B6, vitamin B12, Folate and Magnesium. It 
calculates appropriate amount for general 
category of people based on the input data. 
 
1. บทน า 

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) เป็นโรคสมองเสื่อมชนิด
หนึ่งซึ่งพบได้บ่อยที่สุด เกิดจากการตายของเซลล์สมองโดย
ไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา  การลดลงของสารสื่อ
ประสาทอะเซทิลโคลีนในส่วนต่างๆของสมองซึ่งอะเซทิลโค
ลีน มีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการจ ากระบวนการเรียนรู้ จึงท า
ให้ผู้ป่วยมีปัญหาสูญเสียความทรงจ า และการเรียนรู้ 
ภาวะการหลงลืมจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น จากหลอดเลือดใน
สมองตีบ ติดเช้ือเอชไอวี โรคขาดวิตามินบี 12 เป็นต้น  
โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อม
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ทั้งหมดเมื่ออายุมากขึ้น โรคนี้พบได้ในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-65 
ปีขึ้นไป อัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นตามปัจจัยเสี่ยง  
เช่น เพศ พบว่าโรคอัลไซเมอร์พบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย และกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ผู้ป่วยโรคนี้จะเป็น
โรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุ 30-40 ปีปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่ป้องกัน
เพราะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง 

       จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าความชุก
ของโรคมากขึ้นตามอายุ กรรมพันธุ์  พบว่าหากมีคนใน
ครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ 10% 
อาการของโรคจะด าเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ แย่ลง 
เพราะเซลล์สมองเสื่อมมากขึ้น เริ่มด้วยมีปัญหาในการจดจ า
ข้อมูลใหม่ๆ เมื่อเซลล์สมองเสื่อมมากขึ้น จะมีผลกระทบต่อ
ความคิด การใช้เหตุผลการใช้ภาษา การนึกค าพูด การคิด
ค านวณ จนกระทบต่อชีวิตประจ าวัน การฟังไม่เข้าใจ มีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ โมโหหงุดหงิด ซึมเศร้า จนกระทั่ง 
ในระยะท้ายของโรคมีผลกระทบทางร่างกาย ช่วยเหลือ
ตัวเองไมได้ จ าไมได้ในเรื่องการรับประทานอาหาร การท า
ความสะอาดร่างกาย การไม่เคลื่อนไหวร่างกาย จนกระทั่ง
เสียชีวิต ด้วยภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่น เป็นแผลกดทับการ
ติดเชื้อปอดอักเสบ เป็นต้น 

   จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นส าหรับพัฒนาความจ าของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ส่วนต่อประสานของผู้ใช้ 

 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.1 The Recommended Dietary 
Allowance (RDA) 
  คือปริมาณสารอาหารที่แนะน าให้รับในแต่ละวันเรา
สามารถพบเห็นค่าเหล่านี้ได้ตามฉลากโภชนาการที่แปะอยู่
ตามผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆท าให้เราทราบได้ว่าเราได้รับ
สารอาหารนั้นๆ อย่างเพียงพอในแต่ละวันหรือไม่ EAR และ 
RDA นี้มีอยู่เฉพาะส าหรับแต่ละกลุม่ประชากรคือ กลุ่มผู้ชาย 
ผู้หญิง หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ใน 2 กลุ่มแรกก็มี
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามอายุด้วยเช่น 9-13 ปี, 14-18 ปี, 19-
30 ป,ี 31-50 ป,ี 51-70 ปี และมากกว่า 70 ปี ค่าของแต่ละ
กลุ่มจะแตกต่างกันไปใช้แทนกันไม่ได ้ในบางกรณีไม่สามารถ
ศึกษาหาค่า EAR และ RDA ออกมาได้โดยตรงด้วยข้อจ ากัด
บางประการเช่น ข้อจ ากัดทางจริยธรรมในการท าการศึกษา 
ข้อจ ากัดทางเทคนิกในการศึกษา ฯลฯ ดังในกลุ่มทารกหรือ

เ ด็ ก ต่ า อ า ยุ ต่ า ก ว่ า  1  ปี  ห รื อค่ า ส า ห รั บ  calcium, 
chromium, vitamin D, fluoride, manganese, 
pantothenic acid, biotin และ chlorine ส าหรับผู้คนทุก
กลุ่มอายุก็ไม่สามารถหาค่า EAR และ RDA ออกมาโดยตรง
ได้ ในกรณีเช่นนี้จะใช้ค่า AI (Adequate Intake) ซึ่งเป็น
ค่าที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองทางอ้อมโดยวิธีอื่นๆ 
แทน ค่า RDA (Recommended Dietary Allowance), 
EAR (Estimated Average Requirement), AI 
(Adequate Intake) และ UL (Safe/Tolerable Upper 
Level) นี้รวมเป็นกลุ่มค่าดัชนีปริมาณสารอาหารที่แนะน าว่า
ควรได้รับหรือไม่ควรได้รับเกินเท่าไหร่ในแต่ละวันที่เรียกว่า 
Dietary Reference Intakes (DRIs)ดังนั้น RDA 
(Recommended Dietary Allowance) จึงเป็นปริมาณขั้น
ต่ าสุดที่แนะน าให้คนท่ัวไปกินในแต่ละวันเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่
ได้อย่างปกติสุข กินมากกว่านี้ก็ได้ ถ้าไม่มากเกินไปจริงๆ ก็
ไม่เป็นไร ส าหรับผู้ที่กินอาหารเสริม วิตามิน เกลือแร่ ฯลฯ 
อยู่แล้วคิดจะใช้ RDA เป็นแนวทางว่ากินถึงหรือเกิน RDA 
หรือยัง ถ้าถึงหรือเกิน RDA แล้วจะได้หยุดกิน จึงเป็นการคิด
ที่ไม่ถูกต้อง เพราะถ้าท าเช่นนั้นอาจได้สารอาหารไม่ถึง RDA 
ท าให้ขาดสารอาหารนั้นได้ ถ้าเกรงว่าจะกินมากเกินไปต้องดู
ค่า UL (Safe หรือ Upper Tolerable Level) ที่กล่าว
ข้างต้นนี้แทน แล้วกินอย่าให้เกินค่านี้       ค่า RDA ที่มีอยู่
ใช้ส าหรับบุคคลทั่วไปที่แข็งแรงดีและด ารงชีวิตตามปกติ
เท่านั้น ค่านี้ ใช้ไม่ ได้ส าหรับคนป่วย คนที่ เป็นโรคขาด
สารอาหาร หรือคนที่ด ารงชีวิตแตกต่างไปจากคนธรรมดา
มาก นักเพาะกายจัดได้ว่าด ารงชีวิตที่แตกต่างไปจากคน
ธรรมดามากในแง่ของการใช้พลังงานและการใช้งาน
กล้ามเนื้อ ดังนั้นค่า RDA ส าหรับคนทั่วไปบางค่าเช่น
ปริมาณพลังงานและโปรตีนที่ต้องการในแต่ละวันจึงใช้ไม่ได้
กับนักเพาะกาย เช่น RDA ของโปรตีนในผู้ชายทั่วไป = 0.6 
ก/กก. เท่านั้น แต่ในนักเพาะกายแนะน ากันไว้ท่ี 2-3 ก/กก./
วัน  ข้อที่ควรต้องค านึงเมื่อใช้ RDA เป็นแนวทางในการกิน
อาหารก็คือ เนื่องจากความต้องการสารอาหารของแต่ละคน
แตกต่างกันไปตามอายุ เพศ น้ าหนักตัว กรรมพันธุ์ การ
ด ารงชีวิต ฯลฯ บางคนจึงต้องการน้อยกว่าและบางคน
ต้องการมากค่าที่ RDA แนะน าไว้ (อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้ว
ว่าถ้าคน 100 คนกินอาหารตามค่านี้ 97-98 คนจะได้อาหาร
พอหรือเกินพอ แต่จะมี 2-3 คนที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอ) 
ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดสารอาหาร อาจกินเกิน
กว่าค่า RDA  
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3. วิธีการด าเนินงาน 
   3.1 ขั้นตอนการศึกษา และรวบรวมข้อมูล 
        3.1.1 ศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาเรื่อง
ของความจ าจากเว็บไซต์ และหนังสือ จึงเลือกเกมบางส่วน
มาพัฒนาเป็นเกมในสมาร์ทโฟน เพื่อได้รูปแบบท่ีใหม่ 
       3 . 1 . 2  ศึ ก ษ า ก า ร ท า ง า น ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม     
Eclipse ถึงขอบเขต ข้อจ ากัดในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
การแปลงแอพพลิเคชั่นเพ่ือใช้งานบนสมาร์ทโฟน 
   3.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 
        3.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบงานนี้ เป็น
การจ าลองการท างานของระบบโดยรวม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 

 
รูปที่ 3-1. Use Case Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ผลการพัฒนาระบบ 

 
  รูปที่ 4-1. หน้าเมนู 
 

 
      รูปที่ 4-2. หน้าเกมการจับคู่ 
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รูปที่ 4-3. หน้าเกมคิดเลข 
    

  
รูปที่ 4-4. หน้าจอ The Recommended Dietary Allowance 
(RDA) 

 
 
 
 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   5.1 สรุปผล 
  เนื่องจากแอพพลิเคช่ันนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา 
บางฟังก์ช่ันยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ส่วนการน าไปใช้และประเมิน
จะเป็นช่วงเดือน พฤษาคม-มิถุนายน ในฟังก์ช่ันที่เสร็จแล้ว
ได้ทดลองใช้งานบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน สามารถท างาน
ได้ครบถ้วนตามขอบเขตที่ได้ระบุไว้ 
    5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
         5.2.1 ผู้ใช้ขาดประสบการณ์และพื้นฐานการใช้งาน
โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน 
              5.2.2 จ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบการ
ท างาน มีการจ ากัด จึงขาดความหลากหลาย 
     5.3 ข้อเสนอแนะ  
         5.3.1 ในการพัฒนาครั้งต่อไป ควรศึกษารูปแบบของ
เกม กิจกรรมสันทนาการ และแบบทดสอบ ที่น่าสนใจและ
เป็นเรื่องที่ใหม่ จะท าผู้ใช้มีความสนุกในเข้าใช้ 
         5.3.2 ส าหรับการเลือกโปรแกรมที่จะใช้พัฒนา ควร
ศึกษา ขอบเขต และข้อจ ากัดให้ละเอียด เพื่อความราบรื่น 
ในการพัฒนา 
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//th.wikipedia.org/wiki/โรคอัลไซเมอร์.  
(วันท่ีเข้าถึงข้อมูล 8มีนาคม2559) 
 
[3] Sopon Piantanongkit.2559.RDA ปริมาณสารอาหาร
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ระบบบริหารจัดการชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

นาย ณรงค์ฤทธ์ิ พันธ์อุด และ นางสาว นิตยาโพธิ์ศรี 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

golf-game_22@hotmail.com , Nittaya.posri@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยัง
ไม่มีระบบในการบริหารจัดการชมรม จึงท าให้การเลือก
ชมรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้าและวุ่นวาย ทาง
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาก็ไม่สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวในการท ากิจกรรมต่างๆของนักศึกษาแต่ละ
ชมรมได้ ผู้พัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการชมรมขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาและผู้บริหารของกองพฒันานักศึกษาระบบงานนี้
จัดท าในรูปแบบของเว็บไซต์โดยใช้หลักการออกแบบ 
Responsive Design กล่าวคือ เป็นรูปแบบออกแบบ
เพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ได้กับทุกขนาดของหน้าจอ 
และใช้ Bootstrap framework  พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้
เร็วข้ึน ง่ายขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น 

Abstract 

Currently, Rajabhat Rajanagarindra 
University fails to have an information system 
that can manage Club Registration. As a result, 
the process takes extra time and creates 
subsequent complexities. In addition, Student 
Development Division is unable to keep track of 
the movement of each activity in the Club. The 
researchers of this research project therefore 
aim to develop a Club management system 

that assists students and executives of the 
Student Development Division. The system is 
prepared in the form of website design 
principles based on Responsive Design due to its 
features that are applicable to all screens size, 
Bootstrap framework also used in this project to 
boost the development speed and design the 
system systematically. 

1.บทน า 

มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฏ ร าชนคริ นทร์  เ ป็ น
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนด้านกิจกรรมควบคู่ไปกับการ
เรียน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นั่นคือ จิตอาสา ใฝ่
รู้ สู้งาน ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม คือ การ
เลือกชมรม นักศึกษาทุกคนต้องมีชมรมที่ตนเองสังกัดอยู่
อย่างน้อย 1 ชมรม จึงก าหนดให้วันนั้นเป็นวันเปิดโลก
กิจกรรม  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบในการบริหาร
จัดการชมรม จึงท าให้การเลือกชมรมเป็นไปอย่างล่าช้า 
และค่อนข้างที่จะวุ่นวาย เนื่องจาก การกรอกใบสมัคร
ชมรมเป็นการกรอกในกระดาษ ซึ่งจะมีปัญหาตามมาคือ 
รายช่ือของนักศึกษาตกหล่น รายช่ือไม่ครบ และบางครั้ง 
นักศึกษามีรายช่ืออยู่หลายชมรม เพราะกรอกใบสมัคร
เลือกชมรมเกินโควตาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ จึง
ต้องมาตัดรายช่ือออกในภายหลัง จึงท าให้เกิดความ
วุ่นวาย และในแต่ละปีชมรมต่างๆก็จะมีกิจกรรรม เช่น 
การออกค่ายอาสา ซึ่ งทางผู้บริหารของกองพัฒนา
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นักศึกษาจึงอยากทราบความเคลื่อนไหวของชมรมต่างๆ 
ว่าในหนึ่งปีการศึกษา แต่ละชมรมได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง  
เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะอนุมัติให้เปิดชมรมในปี
ถัดไป 

ผู้จัดท าโครงงานมองเห็นปัญหานี้ จึงมีแนวคิดที่
จะพัฒนา ระบบบริหารจัดการชมรม เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาและผู้บริหารของกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้ศึกษา
ระบบกิจกรรมชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [1] 
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยา
คม[2]เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ   

รูปที่1. ระบบกิจกรรมชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รูปที่2. ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม 

2.วัตถุประสงค ์

1. เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาในการเลือก
ชมรมไม่ให้เกิดความล่าช้า และวุ่นวาย 

2. เพื่อแก้ไขปัญหาการกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน
และการตกหล่นของรายชื่อ 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการท า
กิจกรรมต่างๆของชมรมได้ 

4. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับกองพัฒนา
นักศึกษาในการบริหารจัดการชมรม การกระจายข่าวสาร 
และติดตามความเคลื่อนไหวของชมรมต่างๆ 

3.ขอบเขตระบบงาน
ขอบเขตที่จะใช้ในการพัฒนาโครงงาน ระบบหริหาร 

แบ่งเป็น 2 ระดับ  

3.1 ระดับของ Admin หรือ ผู้ดูแลระบบ 
Admin 

- สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมของแต่ละ
ชมรมได้ 

- สามารถยกเลิก ชมรมที่ไม่มีผลงาน ความ
เคลื่อนไหว ตามความเหมาะสมของผู้บริหาร 

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของชมรมต่างๆ
ได้ 

 - สามารถอัพเดทข่าวสารในระบบได้ 
 - สามารถพิจารณาความเหมาะสมของกระทู้

แสดงความคิดเห็นก่อนท่ีอนุมัติให้ข้ึนโชว์ในระบบ 

3.2 ระดับของผู้ใช้  แบ่งออกได้ 3 ประเภทการใช้งาน 
3.2.1 ผู้บริหาร 

- สามารถตัดสินใจในการอนุมัติให้เปิดชมรม 

- สามารถดูรายชื่อของสมาชิกของแต่ละชมรม 
- สามารถดูข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา 
 - สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการท า

กิจกรรมของแต่ละชมรม 

- สามารถตัดสินใจในการอนุมัติโครงการ 
- สามารถดูสถิติการสมัครสมาชิกของแต่ละ

ชมรม 

3.2.2 ประธานชมรม 
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- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อสมาชิกในชมรม
ของตนเองได้ 

- สามารถอัพเดทข่าวสารในหน้าชมรมของ
ตนเองได้ 

- สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารของชมรมไปทาง 
facebook ของนักศึกษาได้ 
3.2.3 ผู้ใช้ทั่วไป หรือ นักศึกษา 

- สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
- สามารถสมัครเข้าชมรมที่ต้องการได้ 
- สามารถตรวจสอบอัตราการรับสมัคร   ของ

แต่ละชมรมได้ 
- สามารถดูรายละเอียดของแต่ละชมรมเพื่อช่วย

ในการตัดสินใจที่จะสมัครเข้าชมรมได้ 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาโครงงาน
4.1 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

- Adobe Dreamweaver CS5 

- XAMPP Sever 

- MySQL 

4.2 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา 
- PHP 

- Notepad+ 

5.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.1 การจัดการ ( Management) 

การจัดการ หรือ Management [3] หมายถึง 
กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร 
ร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และ
การควบคุม 

5.2. Bootstrap framework 

Bootstrap[4] คือ Front-end Framework 

ตัวหนึ่ง ค าว่า front-end หมายถึง ส่วนที่แสดงผลให้ 

Users ทั่วไปเห็น หรือพูดง่ายๆ ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเรา
นั่นเอง ส่วนค าว่า framework นั้นจะหมายถึง สิ่งที่เข้ามา
ช่วยก าหนดกรอบของการท างานให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
ในสมัยก่อน ยังไม่มี framework ปัญหาที่พบเป็นประจ า
ในการท างานร่วมกันก็คือ ต่างคนต่างท า คนหนึ่งเขียน
แบบหนึ่ง ส่วนอีกคนก็เขียนอีกแบบหนึ่ง พอใครจะมาแก้
งานต่อ หรือพัฒนาต่อ ก็จะไม่เข้าใจกัน เพราะไม่ได้มีการ
ก าหนดข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า ท าให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ 
framework จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ โดยจะเป็นตัว
ก าหนดให้สมาชิกในทีมเข้าใจตรงกัน ปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน  

5.3 งานชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ในการด าเนินงานชมรมมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนการขอจัดต้ังชมรม  ในการขอจัดตั้งชมรมนั้น 
จะต้องมีกลุ่มบุคคลที่ ชัดเจน ได้แก่ ประธานชมรม 
คณะกรรมการชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจะต้องท า
การดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรมและกรอก
แบบฟอร์มให้ครบถ้วนน าไปส่งที่กองพัฒนานักศึกษา 
จากนั้นผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาจะท าการพิจารณา
อนุมัติให้เปิดชมรมหรือไม่ ชมรมที่ผ่านการอนุมัติ จะ
สามารถเปิดบูทในวันเปิดโลกกิกรรมได้ 
ขั้นตอนการเลือกชมรม ในวันเปิดโลกกิจกรรม นักศึกษา
ทุกคนจะต้องท าการเลือกชมรมอย่างน้อย1ชมรม และไม่
เกิน2ชมรม โดยที่นักศึกษาจะต้องท าการกรอกใบสมัคร
เข้าชมรมให้กับประธานชมรม หลังจากนั้น ประธานชมรม
จะท าการรวบรวมรายชื่อสมาชิกชมรมส่งให้กับกองพัฒนา
นักศึกษา 
ขั้นตอนการขออนุมั ติโครงการ  ชมรมที่ต้องการจัด
โครงการต่างๆ ประธานชมรมจะต้องท าการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน พร้อมแนบรายชื่อสมาชิกที่จะท ากิจกรรมมาด้วย 
และส่งให้ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาได้ท าการพิจารณา
เพื่ออนุมัติโครงการ หลังจากโครงการผ่านการอนุมัติแล้ว
จึงจัดกิจกรรมได้ 

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

682



ขั้นตอนการสรุปโครงการ หลังจากท ากิจกรรมส าเร็จ 
ประธานชมรมต้องท าการสรุปโครงการให้ทางกองพัฒนา
นักศึกษา โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปโครงการ 
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบแบบประเมิน
โครงการ พร้อมไพล์รูปภาพกิกรรมและเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

6. การท างานของระบบ

การท างานของระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 
ระดับ คือ Admin และผู้ใช้ 

ผู้ใช้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นักศึกษา ประธานชมรม
และผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา 

ในส่วนของนักศึกษาต้องท าการลงทะเบียนใน
ระบบเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะมี username และ 
password เพื่อน าไปกรอกเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว
ก็ จ ะ เข้ า ไปหน้ าข้ อมู ลส่ วนตั ว ของตน เองซึ่ ง จะมี
รายละเอียดของชมรมต่างๆซึ่งนักศึกษาต้องท าการเลือก
ชมรมที่ตนเองสนใจอย่างน้อยหนึ่งชมรมและไม่เกินสอง
ชมรมหลังจากเลือกชมรมแล้วจะขึ้นสถานะที่หน้าโปรไฟล์
ว่าคุณเป็นสมาชิกของชมรมนั้น 

ในการเข้าสู่ระบบจะแบ่งการเข้าสู่ระบบเป็น
ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ประธานชมรม ผู้บริหารชมรมและ 

ผู้ดูแลระบบจะใช้หน้าเข้าสู่ระบบเหมือนกันทั้งหมด 

รูปที่3. หน้าแรกของระบบ 

รูปที่4. แสดงการเลือกเมนู 

รูปที่5. แสดงการลงทะเบียน 

รูปที่6. แสดงการเข้าสู่ระบบ 
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         รูปที่7. แสดงหน้าโปรไฟล์ของผู้ดูแลระบบ 

7. สรุปผลการด าเนินงาน

จาการอกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ท าให้ผู้พัฒนา
ระบบสามารถวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการภายในกอง
พัฒนานักศึกษาและน ามาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กรและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการชมรม
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้บริหารกอง
พัฒนานักศึกษามีความสะดวกในการเลือกชมรมและ
สามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของชมรมต่างๆ
ได้ และท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
ชมรมตัวเอง 

8. ปัญหาและอุปสรรค์ในการเดินงาน

ปัญหาการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาระบบ เช่นการศึกษา Bootstrap framework 
และการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บข้อมูลนักศึกษา
ไว้ในระบบ ซึ่งฐานข้อมูลนักศึกษามีอยู่แล้วในระบบของ
มหาลัยแต่ ผู้พัฒนาไม่สามารถที่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
นักศึกษาในระบบ EDU2008 ของมหาลัยได้ 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ระบบกิจกรรมชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

http://std-aff.skru.ac.th/snk/club/?form= rules 

[2] ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนมโรงเรียนศรีกระนว
นวิทยาคม http://club.skwk.ac.th/step1.php 

[3]  นิรนาม  Management 

http://www.im2market.com 

[4] นิรนาม การใช้งาน Bootstrap framework 

http://www. siamhtml.com 
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ระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลนผ์่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ 
Developing a system to payment condominium online through  

applications on the Android operating system. 
อรุณวตี กูนะ,เดือนเพ็ญ  ภานุรักษ์ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงงานครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือการ

พัฒนาระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพ่ือประเมินคุณภาพ
ระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิ เคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพ่ือสอบถามความพอใจ
ของผู้ใช้ระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย ด์ กลุ่ มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน
ที่ 2 จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการ
จับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ระบบการจ่าย
ค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  และ
แบบสอบถามความพอใจของผู้ใช้ระบบ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ ย ( �̅�) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) ผลการศึกษาพบว่า 1. ระบบการจ่ายค่าเช่า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ที่พัฒนาขึ้นน้ันสามารถใช้งานได้จริง 2. ผลการประเมิน
คุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ที่มีความคิดเห็นต่อระบบ
ก า ร จ่ า ย ค่ า เ ช่ า อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก (�̅�= 4.43, SD. = 0.12) 3.  การประเมินความพอใจ
จากกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจโดยรวมต่อระบบการจ่ายค่า
เช่าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ อยู่ในระดับความพอใจมากที่สุด (�̅�= 4.44, SD. = 
0.05) 

ค าส าคัญ: ระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโด,แอปพลิเคชัน,แอน
ดรอยด์ 

Abstract
   The objectives of this project are as follow 1) 
To develop of paying the rent online system 
through application on android. 2) To assess the 
quality of paying the rent online system through 
application on android. 3) To query the user's 
satisfaction of paying the rent online system 
through application on android. The sample is the 
fourth year students who study in section 2 of the 
Faculty of Information Technology, amount 30 
people by random the lottery. The equipment 
used for studying is including; 1) paying the rent 
online system through application on android. 2) 
A quality assessment by the experts. 3) A query 
user satisfaction system. The statistics used to 
analyze information as follow; the mean (�̅�) and 
standard deviation (SD.). 
The results of study are including  

1) The paying the rent online system
through application on android that be 
developed can be used. 

2) The result of quality assessment of 3
experts with their opinions in paying the rent 
online system through application on android is 
very satisfying (very good) (�̅�= 4.43, SD. = 0.12). 

3) Satisfaction evaluation samples are
satisfied about (excellent) the paying the rent 
online system through application on android (�̅�= 
4.44, SD. = 0.05). 

. 
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Keyword: The system of paying rent, Applications, 
Android. 

1. บทน า
ปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่แอนดรอยด์ (Android)เป็น

ระบบปฏบิัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open 
Source)โดยบริษทั กูเกิ้ล (Google Inc)ที่ได้รบัความนิยม
เป็นอย่างสูง เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ มีจ านวนมาก อุปกรณ์มีหลายระดับ หลายราคา 
รวมทั้งสามารถท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และ
ความละเอียดแตกต่างกันได้ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้
ตามความต้องการ และในทิศทางส าหรับนักพัฒนาโปรแกรม 
(Programmer) การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้งานบน
ระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีข้อมูล
ในการพัฒนารวมทั้ง Android SDK (Software 
Development Kit) เตรียมไว้ให้กับนักพัฒนาได้เรียนรู้ และ
เมื่อนักพัฒนาต้องการจะเผยแพร่หรือจ าหน่ายโปรแกรมที่
พัฒนาแล้วเสร็จ แอนดรอยด์ก็ยังมีตลาดในการเผยแพร่
โปรแกรม ผ่าน Android Market แต่หากจะกล่าวถึง
โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการพัฒนาน้ัน ส าหรับ Android SDK 
จะยึดโครงสร้างของภาษาจาวา (Java language) ในการ
เขียนโปรแกรม เพราะโปรแกรมที่พัฒนามาได้จะต้องท างาน
อยู่ภายใต้ Dalvik Virtual Machine เช่นเดียวกับโปรแกรม
จาวา ที่ต้องท างานอยู่ภายใต้ Java Virtual Machine 
(Virtual Machine เปรียบได้กับสภาพแวดล้อมที่โปรแกรม
ท างานอยู่) นอกจากน้ันแล้ว แอนดรอยด์ ยังมีโปรแกรมที่
เปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open Source) เป็นจ านวนมาก
ท าให้นักพัฒนาที่สนใจ สามรถน าซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ มา
ศึกษาได้อย่างไม่ยากประกอบกับความนิยมของแอนดรอยด์
ได้เพ่ิมขึ้นอย่างมากในการตลาด (จารุวรรณ กุลหอย 2556 : 
1) เน่ืองจากปัจจุบันการท างานในระบบการจ่ายค่าเช่า
คอนโดส่วนมากในระบบเดิมเป็นการใหบ้ริการลูกค้า หรือ
แม้กระทั่งผู้ประกอบการที่จะท าการจ่ายค่าเช่าคอนโดโดย
เข้ามาติดต่อกับทางเจ้าของคอนโดโดยตรง จึงท าให้เกิดการ
ล่าช้า เกิดความผิดพลาดหรือท าให้ไมท่ันเวลาต่อการจ่ายค่า
เช่าคอนโด จึงก่อให้เกิดความยุ่งยากในการจ่ายค่าเช่าคอนโด
และท าให้ผู้ทีม่าจ่ายค่าเช่าเสียเวลาท าให้ระบบเดิมท างานได้
ไม่สะดวก สบายและอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 
ดังน้ันผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาระบบการจ่าย
ค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏบิัติการ
แอนดรอยด์ จึงได้น าสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่มาช่วยพัฒนาระบบให้มปีระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดง่ายต่อการใช้งาน 
และสะดวกรวดเร็ว ไม่ท าให้เสยีเวลาและยังประหยัดเวลาใน
การท ากิจกรรมต่างๆได้ 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพ่ือการพัฒนาระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์

ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโด

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
3. เพ่ือสอบถามความพอใจของผู้ใช้ระบบการจ่ายค่า

เช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์

3. ขอบเขตการศึกษา
3.1  กลุ่มเป้าหมาย

         3.1.1  ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ชั้นปีที่ 4 จ านวน 87 คน  
        3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียนที่ 2 จ านวน 30 คน
ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก 

 3.2 ระยะเวลาในการศึกษา 
 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 - เดือนเมษายน พ.ศ.2559 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
 4.1 เก่ียวกับคอนโด 
       คอนโดมิเนียมไม่ใช่สิ่งใหม่ในสังคมมนุษย์ชาติและใน
แวดวงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะจากการค้นคว้าได้
ค้นพบว่า ชาวเบบิโลเนียน (Babylonian) ได้บันทึกไวม้ี
มาแล้วกว่า 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล (2,000 B.C) หรือ
ประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งนับว่านานมาก  

 4.2 ระบบการจ่ายค่าเช่า 
 4.2.1 เทคโนโลยี  PayPal 

        Paypal คือ ระบบการรับเงิน โอนเงินออนไลน์ ที่เป็น
นิยมในการซื้อ ขายสินค้าออนไลน์ ในเว็บไซด์ e-
commerce ระดับโลกมากมาย ที่อ านวยความสะดวก 
พร้อมด้วยระบบทีม่ีความปลอดภยั เชื่อถือได้ วิธีการใช้งาน
เริ่มต้น เพียงมีบัตรเครดิต หรือบัตรเสมือนจริง ก็สามารถใช้
บริการ และเป็นสมาชิกของ paypal ได้ไมย่าก 

1) สิทธิประโยชน์ของการใช้ PayPal
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        1.1)  รวดเร็ว  ช าระเงินได้ในทันที เร็วกว่าส่ง
เช็คหรือธนาณัติ 

        1.2)  เป็นส่วนตัว PayPal จะไม่เปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินของคุณให้กับผู้ขาย 

        1.3)  ใช้ได้ทั่วโลก PayPal ได้รับการยอมรับทั่ว
โลก และสามารถใช้ช าระเงินได้ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

 1.4)  ท าได้ง่ายๆ ช าระเงินให้ใครๆ ได้ด้วยไม่กี่
คลิก 

        1.5)  น่าเชื่อถือ ระบบป้องกันการฉ้อโกง
ระดับชั้นน าของธุรกิจด้านน้ีช่วยให้คุณมั่นใจและปลอดภัย 

        1.6)  คุ้มค่า ช าระเงินได้ฟรี และ PayPal 
เหมาะสมกบัธุรกิจทุกประเภท 

ภาพที่ 1  แสดงการท างานของ Paypal 
ที่มา : https://www.paypal.com/th/home?locale.x 

 =th_TH 
     4.2.2 Push Notification 
        เป็นความสามารถหน่ึงของ Mobile Services ในการ 
Push Alert แจ้งไปยังเครื่อง Android Client ที่ติดต้ัง App 
ที่เราเขียนขึ้น และถ้าเราใช้ Android กับ Mobile 
Services ซึ่ง Android น้ันเป็นของ Google จึงจะต้องใช้
บริการของ Google Cloud Messaging (GCM) ท างานคู่
กับ Mobile Services ของ Windows Azure และก่อนการ
ใช้งานจะต้อท าการ Register บริการที่ Google APIs ของ 
Google ก่อน 
Push Notification ก็เหมือนกับระบบ กันเตือนผู้ใช้ซึ่งเป็น
ของโทรศัพท์และอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ เมื่อมีเหตุการณ์อะไร
บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ น้ีเช่นการที่มีเมล์ใหม่
เข้ามา มีคนส่ง Message มาให้ มีการคนอัพเดทข้อความใน 
Facebook 

1) GCM (Google Cloud Message)
Google Cloud Messaging for Android (GCM) คือ 
บริการฟรี ที่ Google จัดให้ ให้เราสามารถส่งข้อมูลจากเซิฟ

เวอร์ ไปยังเครื่อง Android ต่างๆได้ รวมถึงส่งข้อมูลจาก
เครื่อง Android กลับมา 

ภาพที่ 2  ภาพแสดงการท างาน ของ GCM 
ที่มา : http://www.abtzgps.com/abtz_push_ 

 notification.php 

 4.3 แอปพลิเคชัน 
     แอนดรอยด์ (Android) กูเกิ้ลแอนดรอยด์ (Google 
Android) หรือ ระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ (Android 
Operating Sytem) เป็นชื่อเรียกชุดซอฟต์แวร์หรือ
แพลตฟอร์ม (Platfrom) ส าหรบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีม่ี
หน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ (Telephone) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell phone) 
อุปกรณ์เล่นอินเทอร์เน็ตขนาดพกพา เป็นต้น 

 4.4 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนา 
     4.4.1  โปรแกรม  Android Studio 
        Android Studio เป็นเครื่องมือที่สนับสนุน
สภาพแวดล้อมอย่างพร้อมสรรพส าหรบัใช้ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะส าหรับภาษาจาวาและเน่ืองจาก เป็น
โอเพนซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้โดยนักพัฒนาเอง ท าให้
ความก้าวหน้าในการพัฒนา เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและ
รวดเร็วสัญลักษณ์ไอคอน มีองค์ประกอบหลักที่เรียกว่า 
Android Platform ซึ่งท าให้บริการพ้ืนฐานหลักส าหรับ
รวบรวมเครื่องมือต่างๆ จากภายนอกให้สามารถเข้ามา
ท างานร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันและมีองค์ประกอบ
ที่เรียกว่า Plug-in Development Environment (PDE) 
     4.4.2  ฐานข้อมูล Mysql 
        MySQL จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(RDBMS: Relational Database Management System) 
ตัวหน่ึง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโลกของอินเตอร์เน็ต สาเหตุเพราะว่า MySQL เป็นฟรี
แวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสทิธิภาพสูง เป็นทางเลือก
ใหม่จากผลิตภัณฑ์ระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน ที่
มักจะเป็นการผูกขาดของผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่ตัว นักพัฒนา
ระบบ 
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    4.4.3  โปรแกรม NetBeans 
       เป็นเครื่องมือส าหรับโปรแกรมเมอร์ที่จะใช้พัฒนา 
Application ด้วยภาษา Java   NetBeans น้ันเป็น
โปรแกรมประเภท OpenSource software โดยผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นที่จะต้องเสียเงิน เพ่ือซื้อมาใช้งาน และยังเปิดเผย 
Source code ให้ผู้สนใจและนักพัฒนาน าไปดัดแปลง แก้ไข 
ตามกฎของ Opensource โดยมี Sun Micro System เป็น
ผู้สนับสนุนโครงการ 

 4.4.4  ภาษา  JAVA 
       คือภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง 
และวิศวกรคนอื่นๆ ที่บริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ ภาษาน้ีมี
จุดประสงค์เพ่ือใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส C++ โดยรูปแบบที่
เพ่ิมเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) 
แต่เดิมภาษาน้ีเรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งต้ังชื่อตามต้นโอ๊ก
ใกล้ที่ท างานของ เจมส์ กอสลิง แล้วภายหลังจึงเปลี่ยนไปใช้
ชื่อ “จาวา” ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน จุดเด่นของภาษา Java 
อยู่ที่ผู้เขยีนโปรแกรมสามารถใช้หลักการของ Object-
Oriented Programming มาพัฒนาโปรแกรมของตนด้วย 
Java ได้  

 4.4.5  โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 
       เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดการ
ไฟล์ข้อมูลรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ การท างานกับไฟล์ข้อมูล
รูปภาพของโฟโตชอปน้ัน ส่วนใหญ่จะท างานกับไฟล์ข้อมูล
รูปภาพที่จัดเก็บข้อมูลรปูภาพแบบ Raster โฟโตชอป
สามารถใช้ในการตกแต่งภาพเล็กน้อย เช่น ลบตาแดง, ลบ
รอยแตกของภาพ, ปรับแกส้,ี เพ่ิมสีและแสง เป็นต้น 

  4.5  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  4.5.1  วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 5 ข้ันตอน 
 การวิเคราะห์ระบบ หรือ วงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development LifeCycle : SDLC) คือ 
กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนา อาจเริ่มด้วยการ
พัฒนาระบบใหม่หรือน าระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน 
ให้ดียิ่งขึ้น ภายในวงจรน้ีจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็น
ระยะ ได้แก่  

1) ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล (The
study and data collection) 

2) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)
3) การออกแบบระบบ (Systems Design)

4) การพัฒนาระบบ (Systems Development)
5) การติดต้ังและดาเนินการใช้ระบบ(Systems

Implementation &Operation) 

    4.5.2 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็ม
แอล (Unified Modeling Language : UML) 
      การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุเป็นวิธีที่นิยม
กันมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทดแทนการออกแบบ
ระบบแบบเดิม กระบวนการพัฒนาระบบตามแบบวิธี 
Rational Unified Process หรือRational Objectory 
Process เป็นกระบวนการที่ครอบคลมุกระบวนการพัฒนา
ระบบทั้งหมด โดยการพิจารณาทั้งงานด้านการบริหารและ
งานด้านเทคนิค กระบวนการพัฒนาจะมีลักษณะการท าซ้ า 
(Iterative) และการเพ่ิมขึ้น (Incremental) ดังน้ันงานที่ท า
จะไม่มมีากในคราวเดียวกันในตอนสุดท้ายของโครงงาน แต่
จะมีการแบ่งงานออกเป็นช่วง ๆ (Phase) ในช่วงของการ
สร้างระบบ (Construction Phase) การทดสอบ และการ
รวบรวมส่วนย่อยเข้ากับระบบรวม จะมีการท าซ้ าหลาย ๆ 
ครั้ง เพ่ือจะให้ได้โปรแกรมทีม่ีคุณภาพ และตรงตามความ
ต้องการ ในการท าซ้ าแต่ละรอบจะประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การเขียน
โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(Implement) และการทดสอบระบบ (Testing) 

 4.7 การหาคุณภาพของระบบ 
    4.7.1 Black box เมื่อแปลความหมายตรงตัวก็คือ 
กล่องด า ซึ่งหมายถึง การประเมินที่ไม่พิจารณาภายในของ
ระบบ อันได้แก่ตัวโปรแกรม โครงสร้าง ข้อมูล อัลกอริทึม 
การจัดการข้อมูล ตัวแปรนิพจน์  
 4.7.2  White box เมื่อแปลตามตัวก็คือ กล่องขาว ซึ่ง
หมายถึง การประเมินโดยพิจารณาภายในตัวโปรแกรมเพ่ือ
ทดสอบการท างานของโปรแกรมว่ามีขั้นตอนอย่างไร อัน
ได้แก่โครงสร้าง ข้อมูลอัลกอริทึม การจัดการข้อมูล ตัวแปร 
นิพจน์ และอื่น ๆ 

4.8 ทฤษฎีความพอใจ 
     4.8.1 การศึกษาเกี่ยวกับความพอใจ (Satisfaction) 
มักจะศึกษาได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ความพอใจของผู้ปฏิบัติ
และความพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีเป็น
การศึกษา ในลักษณะของความพอใจของผู้รับบริหาร  
      4.8.2 เกณฑ์การประเมินระดับความพอใจในการวัด
หรือประเมินสื่อในด้านความพอใจของผู้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์
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อาจจะเป็นครู หรือนักเรียนก็ถือว่าเป็นวิธีการหน่ึงในการวัด
ประสิทธภิาพของสื่อคอมพิวเตอร์ ถ้าผู้ใช้งานมีความพอใจ
ต่อสื่อ จะเป็นผลท าให้ผู้เรียนยอมรับและตอบสนองการ
เรียนด้วยความเต็มใจ 

4.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     จารุวรรณ กุลหอย (2556 บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา 
ระบบการน าทางการท่องเที่ยวด้วยเกิ้ลแมพ เอพีไอ บนมือ
ถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา : จังหวัด
มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการระบบน าทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด มหาสารคาม ด้วยกูเกิ้ลแมพ เอพีไอ 
บนมือถือ ระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์        
     อิงอร  พิเภก (2558 บทคัดย่อ) การพัฒนาระบบเช่า
หอพักออนไลน์ กรณีศึกษา : หอพักวัฒนจิตร มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบเช่าหอพักออนไลน์ กรณีศึกษา : หอ
พักวัฒนจิตร 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพของระบบเช่าหอพัก
ออนไลน์ กรณีศึกษา : หอพักวัฒนจิตร กลุ่มเป้าหมายคือ 
กลุ่มผู้เชีย่วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
ประเมินระบบเช่าหอพักออนไลน์ กรณีศึกษา : หอพักวัฒน
จิตร  เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามมี
คุณสมบัติ คือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับ
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จ านวน 3 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ระบบเช่าหอพักออนไลน์และแบบประเมิน
คุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (x̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี
 5.1  ระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอป

พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
5.2  แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5.3  แบบสอบถามความพอใจของผู้ใช้ระบบ 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย
        6.1 การพัฒนาระบบจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้น า
กระบวนการของ (System development life cycle : 
SDLC) 5 ขั้นตอน (Stair. 1996 : 411 - 412) ในการพัฒนา
ระบบดังน้ี 

         6.1.1  ขั้นตอนการวางแผนระบบ (System 
Planning) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ โดย
ท าการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์
ของผู้ใช้งานในระบบเดิม 

2) ผู้ศึกษาวางแผนการศึกษาระบบงานเดิมทีมี
อยู่โดยการ ค้นคว้าจากระบบงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
เป็นแนวทางในการศึกษาอีกทั้งได้สัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบงานเดิม 

3) เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัย และจากการสัมภาษณ์ 

4) ท าการสังเคราะห์รายละเอียดและเน้ือหา
ที่สอดคล้องกับงานที่ จะน ามาจากการวิจัย 
        6.1.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (Systems 
Analysis) 

1) รวบรวมข้อมูลและความต้องการ
การเก็บรวบรวมความต้องการ ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ความต้องการและรายละเอียดของผู้ใช้งานต่อ
ระบบใช้วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสอบถามถึง
ความต้องการของผู้ใช้งานของระบบ เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบโครงสร้างของระบบและความสมัพันธ์ในการ
ออกแบบตามขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระบบปฏบิัติการจริง 

2) วิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่
ระบบงานใหม่สามารถที่จะประมวลผล

รายงาน ใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม จากการศึกษาความเป็นไป
ได้แล้วน้ัน จึงได้ท าการออกแบบระบบโดยอาศัยหลักการ
ทฤษฎี UML (Unified Modeling Language) เข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบงานใหม่เพ่ือให้เห็นภาพ
ของระบบงานใหม่ โดยการวิเคราะห์น้ันจะแบ่ง ออกเป็น 4 
ส่วน คือ Use Case Diagram, Activity Diagram, 
Sequence Diagram และ Class  Diagram 
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แผนภาพที่ 1  แสดง Use-Case Diagram ของระบบการ  
 จ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

   6.1.3  ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Systems 
Design)  ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ พจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) และออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ จากน้ัน
เสนอที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

        6.1.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Systems 
Development) ผู้วิจัยได้น าพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) และออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ มา
พัฒนาโดยใช้เครื่องมือของการพัฒนาระบบ ได้แก ่Android 
Studio, JAVA SDK และ NetBeans IDE 8.0.2 จากน้ัน า
เสนอที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะน าระบบ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
. 

 6.1.5 ขั้นตอนการติดต้ังและด าเนินการใช้ระบบ 
        ในขั้นน้ีผู้วิจัยได้น าระบบที่พัฒนาขึ้นติดต้ัง

และตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนที่จะทดลองใช้งานจริง 

 6.2  แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
              ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินคุณภาพ มีขั้นตอน
ดังน้ี 

 6.2.1 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
1) ศึกษาข้อมูลจากการสร้าง

แบบสอบถาม 
2) คัดเลือกข้อค าถาม ปรับปรุง เพ่ิมเติม

และแก้ไขให้สอดคล้องกับระบบงานที่พัฒนาขึ้นมา 
3) พัฒนาการสร้างแบบสอบถามจากการ

ออกแบบ 

4) น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

5) ปรับปรุงแกไ้ข จัดท าเป็นฉบับสมบรูณ์

        6.2.2 ก าหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนตามเกณฑ์แบบ
ประเมินคุณภาพ ของ(บุญชม ศรีสะอาด.2545.103) ดังน้ี 

ช่วงคะแนน 4.51-5.00  เกณฑ์ระดับดีมาก 
 ช่วงคะแนน 3.51-4.50  เกณฑ์ระดับดี 
ช่วงคะแนน 2.51-3.50  เกณฑ์ระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.51-2.50  เกณฑ์ระดับน้อย 
ช่วงคะแนน 1.00-1.50  เกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 

   6.3  แบบสอบถามความพอใจ 

 6.3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพอใจ 
1) ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบ ส่วนประกอบของ

โปรแกรมระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบรายการสอบถามความพอใจ 

2) ศึกษาวิธีการสร้าง แบบสอบถามความพอใจ
จากหนังสือการวัดผลความพอใจทางการศึกษา 

3) ก าหนดความพอใจออกเป็นรายด้านจากน้ัน
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาดูความสอดคล้อง 
ความถูกต้อง และความเหมาะสมของภาษา แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

4) จัดพิมพ์แบบสอบถามความพอใจของผู้ใช้ที่มี
ต่อการใช้งานของระบบเป็นฉบับสมบรูณ์ 

     6.3.2 เกณฑ์การแปลความหมายแบบประเมินความ
พอใจ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) ดังน้ี 

   4.51-5.00 ระดับความพอใจมากที่สุด 
   3.51-4.50 ระดับความพอใจมาก 
   2.51-2.50 ระดับความพอใจปานกลาง 
   1.51-2.50 ระดับความพอใจน้อย 
 1.00-1.50 ระดับความพอใจน้อยที่สุด 
  เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยน้ี ใช้ค่าเฉลี่ย ของคะแนนต้ังแต่ 3.51 
ขึ้นไปและค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
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7. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติพ้ืนฐานและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

8. ผลการศึกษา
8.1 ผลการพัฒนาระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์

ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
    8.1.1 ผลการพัฒนาหน้าจ่ายค่าเช่าคอนโดของระบบ

แสดงดังภาพที่ 3 
ขอ 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโด 

    8.1.2 ผลการพัฒนาหน้าส่วนของแอปพลิเคชัน แสดงดัง
ภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 แสดงผลการพัฒนาหน้าแอปพลิเคชัน 

   8.2 ผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 
 ผู้ศึกษาน าระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ที่พัฒนาขึ้น เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของระบบ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ หลังจาก
น้ันท าการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย ( & ) 
และสถิติค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ผลการหา
คุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� SD. ระดับ
คุณภาพ 

ด้านฟังก์ช่ันการท างานของระบบ (Functional Test) 
1. ความเหมาะสมการเข้า
สู่ระบบ 4.33 0.58 ดี 
2. ความสามารถของ
ระบบสมัครสมาชิก 4.33 0.58 ดี 
3. ความสามารถของ
ระบบการจัดการข้อมูล
สมาชิก 4.33 0.58 ดี 
4. ความสามารถของ
ระบบการจัดการข้อมูลค่า
เช่า 5.00 0.00 ดีมาก 
5. ความสามารถของ
ระบบจัดการรายงาน 4.33 0.58 ดี 
6. ความสามารถของแอป
พลิเคชันการจ่ายค่าเช่า 4.33 0.58 ดี 

รวม 4.44 0.29 ดี 
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม  (Result Test) 

1. มีความถูกต้อง ชัดเจน
น่าเชื่อถือของระบบเวบ็ 4.33 0.58 ดี 
2. มีการจัดหมวดหมู่
ค้นหา  เพ่ิม แก้ไข ข้อมูลใน
ระบบเวบ็ง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.00 ดี 
3. มีความถูกต้อง ชัดเจน
น่าเชื่อถือของ 
แอปพลิเคชัน 5.00 0.00 ดีมาก 
4. การแสดงข้อมูลการจ่าย
ค่าเช่าผ่าน 
แอปพลิเคชันมีความถูกต้อง 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.58 0.29 ดีมาก 
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม  (Result Test) 
1. ความเหมาะสมของการ
แสดงผลของหน้าจอ 4.33 0.58 ดี 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� SD. ระดับ
คุณภาพ 

2. ความสม่ าเสมอหรือ
มาตรฐานเดียวกันของการ
ออกแบบหน้าจอ 4.33 0.58 ดี 
3. ความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ในการท างานในแต่
ละโมดูล 4.33 0.58 ดี 
4. ความเหมาะสมของ
รูปแบบการรายงานผล 4.33 0.58 ดี 
5. ความถูกต้องน่าเชื่อถือ
โดยรวมของระบบ 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.47 0.26 ดี 
ด้านความปลอดภัย (Security Test) 

1. มีความปลอดภัยของ
การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน
ของระบบ 4.00 0.00 ดี 
2. มีความปลอดภัยการ
ก าหนดรหัสผ่าน 4.00 0.00 ดี 

รวม 4.00 0.00 ดี 
ด้านคู่มือการใช้งานระบบ (Documentation) 
1. คู่มือมีความสวยงาม
น่าสนใจ 4.00 0.00 ดี 
2. ตัวอักษร และขนาด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม 
และอ่านง่าย 5.00 0.00 ดีมาก 
3. เน้ือหาในคู่มือมีความ
สอดคล้องกับระบบงาน 4.67 0.45 ดี 
4. ความเหมาะสมของการ
จัดรูปแบบคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม 5.00 0.00 ดี 

รวม 4.67 0.29 ดีมาก 
โดยรวม 4.43 0.12 ดี 

จากตารางที่ 1  พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อระบบ
การจ่ายค่าเช่าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̅ = 
4.43 , SD. = 0.12) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความ

คิดเห็นในระดับดีมาก ตามล าดับ คือ ด้านการใช้งานของ
โปรแกรม อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.58, SD. = 0.29) ด้าน
คู่มือการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.67, SD. = 0.29) 
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.47, SD. 
= 0.26) ด้านฟังก์ชันการท างานของระบบอยู่ในระดับดี (x̅ 
= 4.44, SD. = 0.24) และด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดี 
(x̅ = 4.00, SD. = 0.00) 

  8.3 ผลการประเมินผลความพอใจ 
 ผู้ศึกษาน าผลการประเมินความพึงพอใจมาท าการ
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ผลการหาความพึงพอใจดังน้ี 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

& SD. 
การแปล

ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของ
แอปพลิเคชันมีความง่าย
ต่อการใช้งาน 

4.50 0.57 พอใจมาก 

2. ความเหมาะสมของ
เมนูการใช้งานเข้าใจง่าย
ไม่มีความซบัซ้อน 

4.47 0.57 พอใจมาก 

3. ความเหมาะสมการ
แสดงข้อมูล 

4.33 0.61 พอใจมาก 

4. ความเหมาะสม
ขนาดตัวอักษร สี
ตัวอักษรในการแสดงผล
ข้อมูล 

4.43 0.68 พอใจมาก 

5. ความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของการ
ป้อนรหัสผ่าน ง่ายต่อ
การใช้งาน 

4.40 0.67 พอใจมาก 

6. ความเหมาะสมใน
การออกแบบหน้าแอป
พลิเคชัน 

4.47 0.63 พอใจมาก 

7. ความเหมาะสมของ
ปุ่มเชื่อมโยงในการใช้งาน
ของแอปพลิเคชัน 

4.43 0.68 พอใจมาก 

8. ความเหมาะสมใน
การจัดการวางหน้าจอ
ของแอปพลิเคชัน 

4.50 0.57 พอใจมาก 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

& SD. 
การแปล

ความหมาย 
4. ความเหมาะสม
ขนาดตัวอักษร สี
ตัวอักษรในการแสดงผล
ข้อมูล 

4.43 0.68 พอใจมาก 

โดยรวม 4.44 0.05 พอใจมาก 

       จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพอใจโดยรวม
อยู่ในระดับความพอใจมาก (x̅= 4.44, SD. = 0.05)  

9. สรุปและอภิปรายผล

  9.1 การพัฒนาระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   

1. การพัฒนาระบบการจ่ายค่าเช่าออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

      ผลการพัฒนาระบบการจ่ายค่าเช่าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ส าเร็จ
สมบูรณ์ได้ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุง
แก้ไข แล้วน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องจากน้ันท าการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ได้รับค าแนะน า และนอกจากน้ีผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฏี
และการออกแบบระบบเพ่ือให้มีความน่าสนใจและมีความ
ต่ืนเต้น ดึงดูดส าหรับผู้ใช้ อีกทั้งยังใช้กระบวนการพัฒนา ยัง
มีผู้ช านาญทางด้านโปรแกรมด้านการพัฒนาระบบคอยให้
ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึง
ส่งผลให้การพัฒนาระบบการจ่ายค่าเช่าออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าเร็จสมบูรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   9.2 การประเมินคุณภาพระบบการจ่ายค่าเช่าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
    ผลการประเมินคุณภาพระบบการจ่ายค่าเช่าออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับดี 
(x̅ = 4.43 , SD. = 0.12) เน่ืองจากผู้ศึกษาได้น า SDLC  5 
ขั้น มาใช้ในขั้นตอนการพัฒนา คือวิเคราะห์และออกแบบ
เน้ือหา ตามจุดประสงค์จากน้ันน าไปพัฒนา เมื่อเสร็จ

สมบูรณ์และน าระบบการจ่ายค่าเช่าออนไลน์ผ่านแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องท าการปรับปรุง แล้วน า
ระบบการ จ่าย ค่าเช่ าออนไลน์ผ่ านแอปพลิ เคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน คือ อาจารย์ ดร.วีระพน  ภานุรักษ์  อาจารย์ ดร.
อภิชาติ เหล็กดี และอาจารย์อุมาภรณ์ เหล็กดี  ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากน้ันท าการปรับปรุง
ตามที่ได้รับค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์ และ
น าระบบการจ่ายค่าเช่าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  

9.3 การสอบถามความพอใจ 
 ผลการสอบถามความพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี ต่อ
ระบบการจ่ายค่าเช่าคอนโดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีผลโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ
มาก (x̅= 4.44, SD. = 0.05) เน่ืองจากผู้ศึกษาได้ท าการ
ทดลองระบบการจ่ายค่าเช่าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีคู่มือการ
ใช้ระบบแจกให้กลุ่มตัวอย่างได้ท าการเรียนรู้ก่อนการทดลอง
ใช้ระบบ เพ่ือสอบถามความพอใจ 
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บทคัดย่อ 
ระบบการขายอาหารคลีนเพื่อสุขภาพคลีนแอนด์ไดเอ็ต

เป็นเว็บแอปพลิเคช่ันขายคอร์ส อาหารคลีน จากการใช้ชีวิต
ของคนในปัจจุบันมีความเร่งรีบมากขึ้นจนไม่ค่อยมีเวลาให้
ความส าคัญกับการรับประทานอาหาร อาหารคลีนจึงเป็น
อาหารที่ก าลังได้รับความนิยมมากส าหรับคนท่ีรักในสุขภาพ
และคนที่ต้ องการควบคุมน้ า หนัก  แต่ การหาซื้ อมา
รับประทานนั้นก็มีให้เห็นได้ไม่มากตามท้องตลาดจึงเป็น
ปัญหาต่อการซื้อมาประทาน จากความเจริญก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์คลีนแอนด์ได
เอ็ตจึงมีความคิดในการเปลี่ยนจากการเลือกซื้ออาหารคลี
นตามท้องตลาดให้มาเป็นการจองคอร์สอาหารคลีนใน
รูปแบบของระบบการขายอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ 

คลีนแอนด์ไดเอ็ตเป็นเว็บแอปพลิเคช่ันที่สะดวกส าหรับ
คนที่ก าลังรักสุขภาพและต้องการลดน้ าหนัก สามารถจอง
คอร์สอาหารคลีน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในส่วนของหลัง
ร้าน คลีนแอนด์ไดเอ็ต สามารถดูยอดสั่งซื้อได้ สามารถออก
บิลใบเสร็จได้ สามารถอัพสถานะที่จัดส่งสินค้าได้ สามารถดู
รายงานการสั่งซื้อได้  คลีนแอนด์ไดเอ็ตเป็นระบบที่มีความ
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
Abstract 

Clean and healthy food system is a web 
application for clean food course. Today, the life 
of people are haste that effect to focus on eating. 
So, clean food is food that suitable for people who 
love health and weight control but it is unlikely to 
find in the market. From the innovation Clean and 
Diet system has an idea to change buying food in 
market to booking course by electronics system. 

 
Clean and Diet system is a web application is 

suitable for people who are want to lose weight 
and healthy. They can booking course via the 
internet. Administrator can checking order, billing,  
update shipping status, and order report. Clean 
and Diet system is convenient and faster. 
 
ค ำส ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชั่น  อาหารสุขภาพ 

 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทค โน โลยี ในจะ เห็น ได้ ว่ าการพัฒนาการทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นไปอย่างรวดเร็วมีศักยภาพสูง
มีเครื่องมือสาหรับพัฒนางานทางด้าน Web Application 
ให้เลือกใช้มากขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทันสมัยดังกล่าว
ทาให้ผู้นาได้นาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
พัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การศึกษาหาความรู้ต่างๆเป็นได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วต่อการใช้ชีวิตประจาวันของยุคเทคโนโลยี 

การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมีความเร่งรีบมากขึ้นจนไม่
ค่อยมีเวลาที่จะให้ความส าคัญกับเรื่องความสมดุลของ
อาหารที่รับประทานการรับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่เราควรให้ความส าคัญอาหารคลีนจึงเป็นอาหารที่ก าลัง
ได้รับความนิยมมากส าหรับคนที่รักในสุขภาพและคนที่
ต้องการควบคุมน้ าาหนักอาหารคลีนเป็นอาหารที่ผ่านการ
ปรุงแต่น้อยที่สุดและได้รับสารอาหารครบถ้วนแต่การหาซื้อ
มารับประทานนั้นก็มีให้เห็นได้ไม่มากตามท้องตลาดจึงเป็น
ปัญหาต่อการหาซื้อมารับประทาน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการขายอาหารคลีนเพื่อ
สุขภาพเพื่อช่วยให้การหาซื้ออาหารคลีนนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น
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สามารถจองคอร์สอาหารคลีนตามระยะเวลาที่เราก าหนด
เช่นคอร์สรายสัปดาห์คอร์สรายเดือนได้ท าให้สะดวกและง่าย
ในการหาซื้อมารับประทาน 

 

2. เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 อำหำรคลีน (Clean Food) 

ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
กันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน ดังนั้นจึงมี
กระแสการกินอาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหลาย
คนคงเคยได้ยินค าว่า “อาหารคลีน” ซึ่งเป็นลักษณะการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบหนึ่ง ที่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกาย ซึ่งก าลังได้รับความนิยมจากผู้คนในปัจจุบัน
เป็นจ านวนมาก 

อาหารคลีน (Clean Food) หรือท่ีคนส่วนใหญ่เรียก
กันว่า กินคลีน (Eat Clean, Clean Eating) คือ การทาน
อาหารที่สด สะอาด โดยเน้นการทานอาหารแบบธรรมชาติ
ไม่ผ่านการปรุงแต่งและขัดสีด้วยสารเคมีต่างๆ หรือ
กระบวนการหมักดอง รวมถึงอาหารขยะและอาหาร
ส าเร็จรูป ท่ีจะมีปริมาณแป้ง ผงชูรสแลโซเดียมในปริมาณสูง
หรืออาจพูดให้เข้าใจได้ง่ายว่า การทานอาหารคลีนนั้นเป็น
การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการโดยทานอาหารอย่าง
พอเพียงครบสัดส่วนทั้ง 5 หมู่ และอาหารเหล่านั้นต้องไม่มี
สารปนเปื้อนั่นเอง ซึ่งอาหารคลีนนั้นอาจผ่านการปรุงแต่ง
บ้างเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ผ่านการปรุงแต่งเลยก็เป็นได้ เช่น
ใช้เกลือในการปรุงอาหารรสเพียงเล็กน้อยแทนน้ าปลา หรือ
อาจจะเป็นซีอิ๊วขาวชนิดที่ไม่มีผงชูรสเจือปน และจะไม่ใช้ผง
ชูรสในการปรุงอาหาร เป็นต้น 

 
2.2 ภ ำ ษ ำ  PHP (PHP Hypertext 

Preprocessor)  
พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ

เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพน
ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผล
ออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมา
จาก ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษาพีเอชพี
นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้
นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียนเว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้
อย่างรวดเร็ว 

คุณสมบัติการแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏใน
ลักษณะHTML ซึ่งจะไม่แสดงค าสั่งที่ผู้ ใช้เขียน ซึ่งเป็น

ลักษณะเด่นที่พี เอชพีแตกต่ างจากภาษาในลักษณะ
ไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ที่ผู้ชม
เว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอกค าสั่ งไปใช้เองได้  
นอกจากนี้พีเอชพียังเป็นภาษาที่เรียนรู้และเริ่มต้นได้ไม่ยาก 
โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือและคู่มือท่ีสามารถหาอ่านได้ฟรีบน
อินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี 
ได้แก่ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติจัดการค าสั่ง การอ่านข้อมูล
จากผู้ใช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส 
ความสามารถจัดการกับคุกกี้  ซึ่ งท างานเช่นเดียวกับ
โปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอื่นเช่น การประมวลผล
ตามบรรทัดค าสั่ง(command line scripting) ท าให้ผู้เขียน
โปรแกรมสร้างสคริปต์พีเอชพี ท างานผ่านพีเอชพี พาร์เซอร์ 
(PHP parser) โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ ซึ่ง
มีลักษณะเหมือนกับ Cron (ใน ยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task 
Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่านี้สามารถน าไปใช้ใน
แบบ Simple text processing tasks ได้ 

การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลัก
ใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยังสามารถสร้าง XHTML หรือ 
XML ได้ นอกจากนี้สามารถท างานร่วมกับค าสั่งเสริมต่างๆ 
ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช้ libswf
และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอย่างมากในการท างาน
เป็นประมวลผลข้อความ จาก POSIX Extended หรือ 
รูปแบบ Perl ทั่วไป เพื่อแปลงเป็นเอกสาร XML ในการ
แปลงและเข้าสู่เอกสาร XML เรารองรับมาตรฐาน SAX และ 
DOM สามารถใช้รูปแบบ XSLT ของเราเพื่อแปลงเอกสาร 
XML โดยความสามารถของภาษา PHP มีหลายอย่าง คือ 

2.2.1 เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็นแบบOpen source 
ผู้ใช้สามารถ Download และน า Source code ของ PHP 
ไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2.2.2 เป็นสคริปต์แบบServer Side Script ดังนั้น
จึงท างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการท างานของเครื่อง 
Client โดย PHP จะอ่านโค้ด และท างานที่ เซิร์ฟเวอร์  
จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลมาที่เครื่องของ
ผู้ใช้ในรูปแบบของ HTML ซึ่งโค้ดของ PHP นี้ผู้ใช้จะไม่
สามารถมองเห็นได้ 

2.2.3 PHPสามารถท างานได้ในระบบปฏิบัติการที่
ต่างชนิดกัน เช่น Unix, Windows, Mac OS หรือ Risc OS 
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก PHP เป็นสคริปต์ที่ต้อง
ท างานบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ส าหรับเรียกใช้ค าสั่ง 
PHP จึงจ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วย 
เพื่อให้สามารถประมวลผล PHP ได้ 
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2.2.4 PHPสามารถท างานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์
หลายชนิด เช่น Personal Web Server(PWS), Apache, 
OmniHttpdและ Internet Information Service(IIS) เป็น
ตน้ 

2.2.5 ภาษาPHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ (Object Oriented Programming) 

2.2.6 PHPมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการท างานของ PHP เช่น Oracle, 
MySQL, FilePro, Solid, FrontBase, mSQL และ MS SQL 
เป็นต้น 

2.2.7 PHP อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์ซึ่งท างาน
ผ่านโปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้ เช่น LDAP, IMAP, SNMP, 
POP3 และ HTTP เป็นต้น 

2.2.8 โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบ
ของ XML ได้ 
 

2.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Related Research) 
เฉลิมพร เคียงจัตุรัส, อรอนงค์  อบมา (2557) ได้

พัฒนาระบบจองคอร์สเรียนพิเศษ จัดท าขึ้นเพื่อ อ านวย
ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ เช่น การจองวิชาที่
ต้องการเรียนพิเศษ การดูห้องเรียนที่เรียนในวิชาที่จอง การ
ดูวันและเวลาที่ว่าง และการช าระเงิน  ด้านพนักงานจะ
สามารถเก็บข้อมูลและดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้
ทั้งหมด ด้านผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิก จึงจะ
สามารถจองคอร์สเรียนพิเศษได้  เช่น วิชาที่ เปิดสอน 
อาจารย์ที่สอน ห้องเรียน วันเวลาที่เรียน วีดิโอการสอน
ย้อนหลัง และค่าบริการของแต่ละคอร์สวิชาซึ่งจะไม่เท่ากัน 

สมศักดิ์  สายรัมย์ (2557) ได้พัฒนาระบบขาย
หนังสือ e-book ออนไลน์ (Mee Dee) การเข้าถึงหนังสือ
นั้นสามารถหาได้ตามห้องสมุดหรือร้านขายหนังสือ แต่
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการน าเอาหนังสือมาท าให้
อยู่ในรูปแบบไฟล์ ท าให้การเข้าถึงเป็นไปได้ง่าย จึงได้พัฒนา
ระบบขายหนังสือ e-book ออนไลน์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การ
เข้ า ถึ ง หนั ง สื อ ไ ด้ อ ย่ า ง ง่ า ยขึ้ น ใน รู ปแบบของ ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์  (ไฟล์ pdf ) ท าให้ผู้อ่านหนังสือสามารถ
เลือกซื้อหนังสือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ฉะนั้นระบบขาย
หนังสือ e-book ออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้
เข้าถึงการอ่านหนังสือเป็นไปได้ง่าย 

 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
การจั ดท า  ระบบคลี นแอนด์ ได เอ็ต  ผู้ พัฒนาได้

ท าการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน จะด าเนินงานตาม
กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบงาน (SDLC : 
System Development Life Cycle) ซึ่ ง ได้ ป รับปรุ ง ให้
เหมาะสมกับระบบงานโดยแบ่งได้ดังนี้ 
 
3.1 กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

3.1.1  การศึกษาระบบงานเดิมอาหารคลีนโดยทั่วไป
แล้วจะหารับประทานได้ยากอาจมีให้เห็นได้ไม่มากตาม
ท้องตลาด ซึ่งท าให้เป็นปัญหาต่อผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการ
ลดน้ าหนัก 

 3.1.2 การรวบรวมข้อมูล ความต้องการของระบบ/    
การวิเคราะห์ความต้องการ ระบบคลีนแอนด์ไดเอ็ตได้ท า
การพัฒนาขึ้นโดยได้ท าการ เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ความต้องการของผู้ใช้ทั่วไป
ความต้องการของสมาชิกและของผู้ดูแลระบบด้วยการ
น าเอา CSS Bootstrap Framework เข้ามาจัดการหน้าเว็บ
ในส่วนต่าง ๆ ผู้พัฒนาได้ท าการออกแบบและรวบรวมส่วน
ต่างๆ โดยมีขอบเขตของระบบงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ด้วยกัน ดังภาพท่ี 1 
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               /                          
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               /                           

             
                   
                 

                 

 
 
ภำพที่ 1. แผนภาพแสดงการไหลของงานทั้งระบบ (Work 
Flow Diagram) 
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3.2 กำรวิเครำะห์และออกแบบ 
ในการวิ เคราะห์โครงสร้างและส่วนประกอบของ

ระบบงานนั้นได้ท าการวิเคราะห์จากความต้องการของระบบ
คลีนแอด์ไดเอ็ต ซึ่งจะมีโครงสร้างและรูปแบบในการ
น าเสนอรวมทั้งกระบวนการท างานของระบบ ดังนี้ 

แผนภาพล าดับช้ันกระบวนการ (Hierarchical Chart) 
ดังภาพท่ี 2 

 

 
 
ภำพที่ 2. แผนภาพล าดับช้ันกระบวนการ 
 

จากการก าหนด Entity เบื้องต้น ผู้พัฒนาได้ออกแบบ E-
R Diagram ดังภาพท่ี 3 
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ภำพที่ 3. แสดง E-R Diagram 

การออกแบบหน้าจอส่วนการน าเข้าข้อมูล  (Screen 
Design) ดังภาพท่ี 4 

 

 
 
ภำพที่ 4. แสดงหน้าจอส่วนการน าเข้าข้อมูล 

 

3.3 กำรพัฒนำ 
การพัฒนาระบบขายอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ ผู้พัฒนาได้

ท าการส่วนของการติดต่อผู้ใช้จะใช้ในส่วนของ HTML และ 
CSS ช่วยในการจัดรูปแบบของหน้าเว็บ และระบบผู้ดูแลจะ
ใช้ภาษา PHP จัดการข้อมูลต่างๆ และฐานข้อมูลจะใช้ 
MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยโครงสร้างการท างานของ
ระบบคลีนแอด์ไดเอ็ตแสดงได้ดังภาพที่ 5 

 
               

                       

                  

                             

                

                        

                               

              

          

                        

                  

              

            
 
ภำพที่ 5. โครงสร้างการท างานของระบบคลีนแอด์ไดเอ็ต 
 
3.4 ทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบคลีนแอด์ไดเอ็ตเป็นการทดสอบว่า
ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นท างานได้ดี ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น 
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ถ้าพบข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขขั้นตอนนั้นได้เลย ผู้พัฒนา
ได้ท าการทดสอบระบบโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี ้

1. การทดสอบส่วนของฟังก์ ช่ันงาน (Functional 
Testing) คือ การทดสอบฟังก์ช่ันการท างาน ใช้เพื่อพิสูจน์
ความจริง หาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ว่าท างานสอดคล้อง
กับข้อก าหนดความต้องการระบบหรือไม่ 

2. การทดสอบระบบท างานได้ถูกต้องตามขอบเขตงาน 
ส่วนนี้คือทดสอบการท างานของระบบว่าท างานถูกต้อง
หรือไม่ 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
ระบบขายอาหารคลีนเพื่อสุขภาพได้น าเอาเทคโนโลยี

ด้าน Web Application มาพัฒนาโดยกสนน าเสนอใน
รูปแบบระบบขายอาหารคลีนเพื่อสุขภาพการพัฒนาระบบ
ขายอาหารคลีนเพื่อสุขภาพจัดท าขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนที่รัก
ในสุขภาพและคนที่ต้องการควบคุมน้ าหนักได้หาซื้ออาหาร
คลีนได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานอีกด้วย การท างานของ
ระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1) ส่วนของบุคคล
ทั่วไป Guest 2) ส่วนของสมาชิก Member 3) ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ Administrator ซึ่งการท างานและฟังก์ช่ันต่างๆ 
ของโปรแกรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1 กำรท ำงำนส่วนของบุคคลทั่วไป 
มีหน้าจอส าหรับการสมัครสมาชิก ดังภาพที่ 6 
 

 
 
ภำพที่ 6. หน้าส าหรับการสมัครสมาชิก 
 
4.2 กำรท ำงำนส่วนของสมำชิก 

ประกอบไปด้วยหน้าจอต่างๆ เช่น หน้าจอส าหรับการ
เข้าสู่ระบบ หน้าต่างแสดงผลข้อมูลอาหารคลีน หน้าต่างตระ

กร้าสินค้า หน้าต่างการช าระเงิน เป็นต้น ดังภาพที่ 7 ถึง
ภาพที ่13 

 
 
ภำพที่ 7. หน้าส าหรับล็อกอิน 

 

 
 

ภำพที่ 8. หน้ากรณลี็อกอินผ่าน 
 

 
 

ภำพที่ 9. หน้าแสดงเมนูอาหารคลีน 
 

 
 

ภำพที่ 10. หน้าแสดงประเภทคอร์สอาหารคลีน 
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ภำพที่ 11.  หน้าแสดงตะกร้าสินค้า 
 

 
 

ภำพที่ 12. หน้าแสดงการยืนนันการสั่งซื้อคอรส์อาหารคลีน 
 

 
 

ภำพที่ 13. หน้าแสดงการช าระเงนิค่าคอร์สอาหารคลีน 
 

4.3 กำรท ำงำนส่วนของผู้ดูแลระบบ  
ประกอบไปด้วยหน้าจอต่างๆ เช่น รายการสั่ งซื้อ 

รายละเอียดรายการสั่งซื้อ การล็อกอินส าหรับผู้ดูแลระบบ 
เป็นต้น ดังภาพท่ี 14 ถึง ภาพที่ 17 

 

 
 
ภำพที่ 14. หน้าแสดงการล็อกอินส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
 
ภำพที่ 15. หน้าหลักเมื่อท าการลอ็กอินเข้ามา 

 

 
 
ภำพที่ 16. หน้าแสดงรายการสั่งซือ้คอร์สอาหารคลีน 

 

 
 
ภำพที่ 17.  แสดงรายละเอยีดรายการสั่งซื้อคอร์สอาหาร
คลีน 

 

4.4 กำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบ  
       โครงงานนี้ได้มีการน าระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปทดสอบด้วย
ผุ้ใช้งานเป็นนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปจ านวน 10 คนเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจพบว่าภาพรวมของระดับความพึง
พอใจของระบบอยู่ในระดับดี (2.90) แบ่งเป็นด้านความมี
ประ โยชน์ ของระบบอยู่ ใ นระดั บดี ม าก  (3.15) ด้ าน
ความสามารถในการท างานของระบบอยู่ในระดับดี (2.90) 
ด้านความสวยงามของระบบอยู่ในระดับดี (2.65) 
 

5. สรุปและอภิปรำยผล 
โคร งงานนี้ ท า ให้ ผู้ พัฒนาได้ เ รี ยนรู้ ขั้ นตอนและ

กระบวนการต่างๆในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน ซึ่งในการ
พัฒนาระบบขายอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองกับ
ลูกค้าท่ีสนใจในด้สนสุขภาพ อาหารคลีนได้รับความนิยมมาก
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ขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายไม่ต้อง
เดินทางไปยังสถานที่ขายสินค้า  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความ
รวดเร็วในการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ปัญหา
เรื่องสถานที่การขายที่เสียค่าใช้จ่ายสูงในการจองพื้นที่ขาย
ตามท้องตลาด ทั้งเรื่องเงินค่าเช่า ค่าจ้างตกแต่งร้าน ค่าจ้าง
ผู้ดูแลร้าน โดยการน าเสนอระบบขายอาหารคลีนเพื่อ
สุขภาพ ได้อย่างรวดเร็วและสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ และ
ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ในอนาคตจะได้มีการปรับ
เพิ่มการท างานของระบบให้สามารถแนะน ารายการอาหาร 
และวิตามินของอาหารแต่ละประเภทเพื่อให้มีประโยชน์มาก
ขึ้น 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน 
PayPal และ แจ้งผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

Information system development to customer service. telephone 

Organization By payment through PayPal and inform on  

the operating system Android. 
เตโชธ์ เขตอนันต์1* วีระพน ภานุรักษ์2 เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์3 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2,3 
techo.kikcodev@gmail.com*, panurag@hotmail.com, keroiloveu@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

        การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดย
การช าระเงินผ่าน PayPal และแจ้งผลผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์  2) เพ่ือหาคุณภาพของระบบ กลุ่มเป้าหมาย 
คือ ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ  จ านวน 3 
คน  เป็ นอาจ าร ย์สั งกั ดคณ ะเท ค โน โล ยีส ารสน เท ศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ ระบบ
การพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดย
การช าระเงินผ่าน PayPal และแจ้งผลผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ และแบบประเมินคุณภาพของระบบ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย &  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  S.D. ผลการศึกษ าพบว่า  1) ได้ระบบการ
ให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน 
PayPal และแจ้งผลผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มี
องค์ประกอบ  2) ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด (&= 4.65, S.D.= 0.61)  
 
ค าส าคัญ : ระบบการให้บริการลูกค้า,องค์การโทรศัพท์ ,
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

Abstract 

         This study aims to 1) develop a system to improve 

customer service system. Telephone Organization By 

payment through PayPal and results through the 

operating system Android 2) for the quality of the system. 

Target group of experts to assess the quality of a system 

of three faculty members affiliated with the Faculty of 

Information Technology. Shares And holds a master's 

degree or higher. In Information Technology Or a related 

discipline Study tools include: The development of 

customer service. Telephone Organization By payment 

through PayPal and results through the operating system 

Android. And quality assessment system The statistics 

used for data analysis, mean and standard deviation S.D. 

results showed that 1) a system to serve customers. 

telephone Organization By payment through PayPal and 

results through the operating system Android features 2) 

The quality overall is. The highest level (= 4.65, S.D. = 

0.61). 
 

Keyword: Customer Service System, telephone 
Organization, The operating system Android. 
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1. บทน า 

     
      รูปแบบการให้บริการตัวกลางในการช าระเงินทาง
อินเตอร์เน็ตของ PayPal มีหลักการท าธุรกรรมทางการเงิน
เหมือนบริการของธนาคารซึ่งสามารถใช้บริการฝาก ถอน
หรือโอนเงินได้ไม่ต่างจากธนาคารที่เราใช้ในชีวิตประจ าวัน  
เพียงแต่ PayPal เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ใช้จ่าย
ในโลกออนไลน์เท่าน้ันและไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเหมือน
ธนาคารทั่วไป  ดังน้ันเงินที่ใช้ในระบบจะเป็นเพียงตัวเลข
ทางดิจิตอลและท าธุรกรรมผ่านระบบช าระเงินบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะตลาดประมูลระหว่างบุคคลกับบุคคล
ที่ส าคัญของโลกคือ www.eBay.com  ที่การช าระเงินผ่าน 
PayPal เป็นวิธีที่สะดวกมากที่สุด (eBay เป็นบริษัทแม่ของ 
PayPal) (มาสันต์ สุวรรณวงศ์ 2550:30) [4] 
     แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบั ติการแบบ
เปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open Source) โดยบริษัท กู
เก้ิล (Google Inc.) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน 
เน่ืองจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีจ านวน
มาก อุปกรณ์มีหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งสามารถ
ท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียด
แตกต่างกันได้ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความ
ต้องการ ท าให้ นักพัฒนาที่สนใจ สามรถน าซอร์ฟแวร์
ต้นฉบับ มาศึกษาได้อย่างไม่ยาก ประกอบกับความนิยมของ
แ อ น ด ร อ ย ด์ ไ ด้ เ พ่ิ ม ข้ึ น อ ย่ า ง ม า ก ใน ก า ร ต ล า ด       
องค์ การโทรศั พท์  เป็ น รัฐ วิส าหกิ จประ เภท สื่ อ สาร
โทรคมนาคมในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งให้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และบริการอินเตอร์เน็ต ผ่านทางสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
โทรศัพท์อินเตอร์เน็ต จากที่ ได้ท าการศึกษาระบบของ
หน่วยงานองค์การโทรศัพท์ ดังกล่าวท าให้มองเห็นถึงปัญหา
ในการใช้บริการของลูกค้า คือ ในการติดต่อหรือท ารายการ
ต่าง ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมายังหน่วยงานโดยตรง ท า
ให้เสียเวลาในการเดินทาง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และหากใน
กรณีฉุกเฉินที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาช าระได้ภายในวัน
เวลาท่ีก าหนดก็จะท าให้เสียโอกาสในการช าระเงิน 

      จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดใน
การ พั ฒ นาร ะบ บ ส ารส น เท ศก าร ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า 
องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน PayPal และแจ้งผล
บนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์ ข้ึน โดยการน า เอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแก้ปัญหา ระบบการบริการ
ลูกค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เข้ามาช่วยในการแจ้งผลการด าเนินงานให้กับลูกค้า และน า 
PayPal มาใช้เป็นระบบช าระเงินแบบออนไลน์ ท าให้ระบบ
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งเพ่ือให้ระบบง่ายต่อการใช้
งาน และสะดวกรวดเร็วไม่ท าให้เสียเวลาและประหยัดเวลา
ในการท าธุรกรรมอีกด้วย  

 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

      2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน 
PayPal และ แจ้งผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
      2.2  เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศการ
ให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน 
PayPal และ แจ้งผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

3. ขอบเขตการศึกษา 

    3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

    กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน เป็นอาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทข้ึนไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 
  

3.2 ระยะเวลาในการศึกษา 

   กันยายน พ.ศ.2558 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.  การให้บริการ องค์การโทรศัพท์ 

  1.1  บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunication Services)  
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บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ก่อต้ังเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2497 โดยแปลสภาพจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ
ไทย เป็น บริษัท จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทีโอที ได้มีส่วนส าคัญ
ในการวางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยด้วย
ประสบการณ์อันยาวนาน 
  1.2  บริการสื่อสารทางเสียงระหว่างประเทศ 
(International Voice Services) 
   1. บริการ ทีโอที 007 “007 เสียงคมชัด ทางลัด
ธุรกิจ” เป็นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ที่มีคุณภาพ
เสียงคมชัดระดับดีเลิศ เหมาะส าหรับลูกค้าองค์กร ที่
ต้ อ งก ารค วาม ค ล่ อ ง ตั ว ใน การ ติด ต่อ ธุร กิ จ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ และโทรสารได้ถึง 
229 ปลายทางทั่วโลก 
   2. บริการ ทีโอที 008 “008 โทรประหยัด ชัด
ทั่ วโลก” เป็นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ราคา
ประหยัด โทรไกลถึง 228 ปลายทางทั่วโลก เหมาะส าหรับ
ลูกค้าทั่วไปหรือ นักท่องเที่ยวจะโทรเข้าเบอร์บ้าน หรือมือ
ถือทุกช่วงเวลาราคาเดียว ตลอด 24 ชั่วโมง 
  1.3  บริการเสริมทางเสียงระหว่างประเทศ 
(International Value added Services) 
   1. บริการ IFS เป็นบริการเรียกเก็บเงินปลายทาง
อัตโนมัติ โดยบริษัทที่ขอใช้บริการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้
โทรศัพท์ให้กับลูกค้าท่ีโทรเข้ามาติดต่อธุรกิจในประเทศไทย 
ในระยะแรกเปิดให้ บริการ IFS กับประเทศมาเลเซียและมี
แผนขยายไปยังประเทศอื่นต่อไปในอนาคตเหมาะส าหรับ
องค์กรธุรกิจชั้นน า เช่น โรงแรม สายการบิน บริษัทน าเข้า-
ส่งออก  สถานบันการเงิน เป็นต้น 
      2.  บริการ HC-IDD เป็นบริการโทรกลับบ้าน
แบบเรียกเก็บเงินปลายทาง โดยผ่านโอเปอเรเตอร์ที่
ให้บริการด้วยภาษาของประเทศน้ัน ๆ สะดวกด้วยการหักค่า
ใช้บริการจากบัตรเครดิต ปัจจุบันเปิดให้บริการโทรไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี ญ่ีปุ่น 
จีน และ ฮ่องกง เป็นต้น 

   3. บริการ Collect Call เป็นบริการโทรไป
ต่างประ เท ศแบ บ เรี ยก เก็บ เงิน ปล ายท าง โดยผ่ าน
โอเปอเรเตอร์ที่ ให้บริการด้วยภาษาของประเทศน้ัน ๆ 
ปัจจุบันได้ให้บริการมากกว่า 20 ปลายทางทั่วโลกเหมาะกับ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นักธุรกิจหรือชาวต่างชาติที่อาศัย 
อยู่ในประเทศไทยที่ประสงค์จะโทรกลับบ้านของตนเอง  
โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องภาษาและการช าระค่าบริการ 
   4. บริการ Calling Home เป็นบริการโทรกลับ
เมืองไทย แบบเรียกเก็บเงินปลายทางอัตโนมัติของ ทีโอที 
และช าระค่าบริการโดยการตัดมูลค่าจากบัตร TOT Prepaid 
(ใช้ผ่านบริการ PIN Phone 108) ในระยะแรกเปิดให้บริการ
โทรกลับจากประเทศมาเลเซีย และจะขยายการให้บริการไป
ยังประเทศต่าง ๆ ในอนาคตเหมาะส าหรับคนไทย หรือชาย
ต่างชาติที่เดินทางไปต่างประเทศ แล้วต้องการโทรกลับ
ประเทศไทย 
 2.ระบบปฏิบัติการ Android  
  1.1  ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
    แอนดรอยด์ (Android) กูเกิ้ลแอนดรอยด์ 
(Google Android) หรือ ระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์ 
(Android Operating Sytem) เป็นชื่อเรียกชุดซอฟต์แวร์
หรือแพลตฟอร์ม (Platfrom) ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ (Telephone) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell phone) 
อุปกรณ์เล่นอินเทอร์เน็ตขนาดพกพา เป็นต้น แอนดรอยด์
ถือก าเนิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 
โดยบริษัทกูเกิ้ล จุดประสงค์ของแอนดรอยด์มีจุดเริ่มต้นมา
จากบริษัท Android Inc. ที่ได้น าเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 
(Linux) ซึ่งน าไปใช้งานกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) เป็น
หลัก น ามาลดทอนขนาดตัว (แต่ไม่ลดทอนความสามารถ) 
เพ่ือให้เหมาะสมแก่การน าไปติดต้ังบนอุปกรณ์พกพา ที่มี
ขนาดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลที่จากัด โดยที่แอนดรอยด์จะใช้
สัญลักษณ์หุ่นยนต์ เป็นหุ่นยนต์ที่ค่อยช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ที่พกพาในทุกท่ีทุกเวลา 
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 3. ความรู้เก่ียวกับ PayPal  
  PayPal คือ ระบบการรับเงิน โอนเงินออนไลน์ ที่
เป็นนิยมในการซื้ อ ขายสินค้าออนไลน์ ในเว็บไซด์ e-
commerce ระดับโลกมากมาย ที่อ านวยความสะดวก 
พร้อมด้วยระบบที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ วิธีการใช้งาน
เริ่มต้น เพียงมีบัตรเครดิต หรือบัตรเสมือนจริง ก็สามารถใช้
บริการ และเป็นสมาชิกของ PayPal ได้ กระบวนการช าระ
เงินของ PayPal  
     4.  เทคโนโลยเีว็บเซอร์วิส  
 การท างานของ Web service  

   1.  Document type : รูปแบบเอกสาร 
โดยนิยามข้อมูลในรูปแบบ Element ที่แสดงข้อมูลที่มีอยู่
จริง ในระบบระหว่างผู้ขอใช้บริการ (Service request) กับ
ผู้ให้บริการ (Service Provider)  
   2.  Semantics : ค ว าม ห ม าย ใน ก าร
สื่อสารของแต่ละ Element ซึ่ งต้องสามารถสื่อสารได้
ถูกต้อง ระหว่างผู้ขอใช้บริการ (Service request) กับผู้
ให้บริการ (Service Provider) 
   3.  Transport Binding : รูปแบบในการ
ส่งข้อมูลระหว่างผู้ขอใช้บริการ (Service request) กับผู้
ให้บริการ (Service Provider) โดยจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 
massage 
   4.  Exchange sequence definition : 
ในการแลก เปลี่ ยน ข่าวส ารผู้ ขอ ใช้ บ ริก าร (Service 
request) กับผู้ ให้ บริการ (Service Provider) จะมีการ
จัดล าดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางโปรโตคอลโดยใช้ 
massage ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้วยกาเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูลในแต่ละครั้งควรใช้ Time 
out และเทคนิคอื่นๆ ในการส่งข้อมูล 
   5.  Procress definition : การด าเนินการ
พ้ืนฐานบน massage ที่ท าการเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขอใช้
บ ริ ก า ร  (Service request) กั บ ผู้ ให้ บ ริ ก า ร  (Service 
Provider)  

   6.  Security : การเพ่ิมความปลอดภัย
ให้ กับ  massage ที่ ใช้ ในการแลกเปลี่ ยน ข้อมูล โดยใช้
หลักการ Encrypiton 
   7.  Syntax : เอกสารที่เป็นตัวแทนในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้โครงสร้างภาษา XML  
   8. Trading partner Specific 
Configuration : องค์การทางธุรกิจที่มี ส่วนร่วมในการ
ท างานของ Web service 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  โปรโตคอลที่ใช้งานบนเว็บเซอร์วิส 
ที่มา : ศิริศักด์ิ เสนาราช. (2553 : 27) 
 จากภาพที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
  1.  Application โปรแกรมที่เรียกใช้เว็บ
เซอร์วิส 
  2.  Service Discovery บริการค้นหาเว็บ
เซอร์วิสที่เปิดให้บริการ (UDDI) 
  3.  Service Description เอกสารที่ระบุ
การท างานของเว็บเซอร์วิส (WSDL) 
  4.  Massaging  การส่งข้อมูลระหว่างเว็บ
เซอร์วิส  (SOAP) โดยใช้ไวยากรณ์ทางภาษา XML 
  5.  Transport วิธีการส่งข่าวสารผ่านทาง
โปรโตคอล TCP และ HTTP 
  6.  Network เครือข่ายที่ใช้ในการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างเว็บเซอร์วิส  ได้แก่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย
เครื่องที่ท างานในระบบจะมีการก าหนดหมายเลข IP 
(Internet Protocol) ประจ าเครื่องการ 
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4.10 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
        ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2546, น.16)[3] ได้ให้
ความหมายไว้เป็น 2 นัย คือเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ความหมายแบบแคบ หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่
เก่ียวข้องกับการรวมรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ โดยรวมถึงฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ซอฟ ต์ แวร์  (Software) ฐ าน ข้อมู ล  และการสื่ อ ส าร
โทรคมนาคม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศในความหมายแบบ
กว้างหมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบ
แล้ว เพ่ือให้มีความหมายและคุณค่าส าหรับผู้ใช้ ซึ่งโดยทั่วไป
จะนิยมใช้ความหมายแบบแคบโดยพิจารณาว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนประกอบหน่ึงของระบบสารสนเทศ 
 

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  ประกอบด้วย 
 1.  การพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการลูกค้า 
องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน PayPal และแจ้งผล
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 2.  แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน 
PayPal และแจ้งผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยก าหนดระดับความเหมาะสมในการประเมิน 
ดังน้ี 
  ระดับ 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ 
แปลผลตามค่าเฉลี่ย ดังน้ี [1] 
 

  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 
 

7. ขั้นตอนการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบ ตามข้ันตอน วงจรการพัฒนา
ร ะ บ บ  (System development life cycle : SDLC) 5 
ข้ันตอน (Stair. 1996 : 411-412) [6] 

 1 .1  ข้ั น ต อ น ก าร ว า ง แ ผ น ร ะ บ บ  (Systems 
Planning) ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเกี่ ยวกับ ข้อมูลของ
องค์การ โดยการศึกษาความต้องการและลักษณะของ
รายงานที่เกิดข้ึนเพ่ือใช้ในระบบงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงาน วิธีการด าเนินงานในปัจจุบันในแต่ละข้ันตอน 
ข้อมูลที่ใช้ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 

 1 .2  ข้ั น ตอ น ก าร วิ เค ร าะห์ ร ะ บ บ  (Systems 
Analysis) น าข้อมูลที่ ได้จากข้ันตอนที่  1.1 มาวิเคราะห์ 
ระบบงานใหม่ โดยใช้หลักการและทฤษฎี UML (Unified 
Modeling Language) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานใหม่   โดยในการวิเคราะห์น้ันจะแบ่ง
อ อ ก เป็ น  4   ส่ วน  คื อ  Use Case Diagram, Activity 
Diagram, Sequence Diagram และ Class Diagram 

 1.3 การออกแบบ (System Design) น าข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ ระบบ ในข้ันตอนที่  1 .2 มาท าการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอ จนครบทุก
ระบบน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอ
ค าชี้แนะ จากน้ันท าการสร้างแบบประเมินคุณภาพและ 
แบบประเมินความพึงพอใจ น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คนเพ่ือ หาคุณภาพของแบบประเมิน  

 1 . 4  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  ( Systems 
Implementation) น าข้อมูลที่ ได้จากข้อ 1.3 มาท าการ
พัฒนาระบบโดยการพัฒนาฐานข้อมูลชนิด MySQL จากน้ัน
ท าการพัฒนาส่วนที่เป็น Web Application ด้วยภาษา  
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Java Struts Framework และส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
โดยการแจ้งเตือนบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android จน
เสร็จสมบูรณ์ จากน้ันท าการตรวจสอบการท างานเบื้องต้น
ด้วยตัวเอง น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอต่อ
ผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือประเมินคุณภาพของ
ระบบงานที่พัฒนาข้ึน  
 1.5 การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (Systems 
Maintenance and Review) จัดท าคู่มือซึ่งประกอบไปด้วย 
การแนะน าข้ันตอนการติดต้ัง การใช้งานระบบทั้งส่วนผู้ดูแล
ระบบและส่วนผู้ใช้งาน 
 

8. สถิติที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใชส้ถิติพ้ืนฐานและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

9. ผลการศึกษา 
      9.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการ
ลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน PayPal และ
แจ้งผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท าให้ได้ระบบที่มี
ส่วนประกอบดังภาพที่ 2 

 
    ภาพที่ 2 แสดงภาพรวมระบบสารสนเทศการให้บริการ  

ลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน PayPal 
และแจ้งผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

 
     ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบสารสนเทศการ  
ให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน 

PayPal และแจ้งผล บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

      ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการ ให้บริการลูกค้า 
องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน PayPal และแจ้งผล
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  มีขอบเขตซึ่งประกอบด้วย 
ระบบล็อกอิน ระบบสมัครสมาชิกและสมัครขอใช้บริการ 
ระบบสมัครสมาชิก ระบบอนุมัติการสมัครเป็นสมาชิกและ
การให้บริการระบบช าระค่าบริการ ระบบแจ้งเตือน ระบบ
ตัดบัญชีผ่าน PayPal  ระบบตรวจสอบตัวตนและสิทธ์ิใน
การเข้าถึงข้อมูล ระบบล็อกเอาท์ และระบบรายงาน 
    มีผู้ใช้ระบบ  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
     1) ผู้ใช้งาน ช าระค่าอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 
 2) ผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลสมาชิก 
 3) พนักงาน จัดการอนุมัติ 
9.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ศึกษาน าข้อมูลการประเมินคุณภาพมาท าการวิเคราะห์
หาค่าสถิติ ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

&  S.D. การแปลความหมาย 
ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน 
(Functional Test) 
1. ระบบสมัครสมาชิก 4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ระบบอนุมัติการสมัครเป็น
สมาชิกและการให้บริการ 

4.67 0.58 
มากที่สุด 

3. ระบบช าระค่าบริการ 4.67 0.58 มากที่สุด 
4. ระบบแจ้งเตือน 4.67 0.58 มากที่สุด 
5. ระบบตัดบัญชีผ่าน 4.00 0.00 มาก 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

&  S.D. การแปลความหมาย 
ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน 
(Functional Test) 
PayPal 
6. ระบบตรวจสอบตัวตนและ
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 

4.67 0.58 
มากที่สุด 

7. ระบบรายงาน 4.67 0.58 มากที่สุด 
8. ระบบล็อกอิน 4.67 0.58 มากที่สุด 
9. ระบบล็อกเอาท์ 4.67 0.58 มากที่สุด 
10. ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.52 มากที่สุด 
ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 
1. มีความถูกต้อง ชัดเจน  
    น่าเชื่อถือ 

4.65 0.28 มากที่สุด 

2. มีการจัดหมวดหมู่ ให้  
    ง่ายต่อการสืบค้น 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. โปรแกรมมีการใช้งาน  
    ง่ายสะดวกกับผู้ใช้ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

4. การจัดเน้ือหามีความ  
    ต่อเน่ือง ใช้งานง่าย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

5. โปรแกรมสามารถน ามาใช้  
     ประโยชน์ได้จริง 

4.67 0.58 มากที่สุด 

6. มีความสอดคล้องและ 
    ตรงตามความต้องการ 
    ของผู้ใชง้าน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.43 มากที่สุด 
ด้านผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรม (Result Test) 
1. ความถูกต้องในการเพิ่ม  
    ลบ แก้ไข ข้อมูล 

4.00 0.00 
มาก 

2. ความถูกต้องของรายงานผล 4.67 0.58 มากที่สุด 
รวม 4.65 0.61 มากที่สุด 

รวมท้ังหมด 4.55 0.42 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (&  = 4.55, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านการใช้งานของโปรแกรม มีผลการ
ประเมินสูงที่สุด โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  
(&  = 4.72, S.D. = 0.43) 

  10. สรุปและอภิปรายผล 

   10.1 การพัฒนาพัฒนาระบบการพฒันาระบบ
สารสนเทศการให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท ์

       ผลการพัฒนาพัฒนาระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การให้บริการลูกค้า องค์การโทรศัพท์ โดยการช าระเงินผ่าน 
PayPal และ แจ้งผลบนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์ 
ประกอบด้วย 10 ส่วน ได้แก่  ระบบสมัครสมาชิกและสมัคร
ขอใช้บริการ ระบบ Login  ระบบอนุมัติการสมัครเป็น
สมาชิกและการให้บริการ  ระบบช าระค่าบริการ ระบบแจ้ง
เตือน ระบบตัดบัญชีผ่าน PayPal ระบบ Logout ระบบ
จัดการข้อมูลสมาชิก ระบบตรวจสอบตัวตนและสิทธ์ิในการ
เข้าถึง ข้อมู ล  และระบบรายงาน ที่ เป็ น เช่น น้ันอาจ
เน่ืองมาจากผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจากระบบงานจริง 
นอกจากน้ันผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการ SDLC จ านวน 5 
ข้ันตอนประกอบด้วย 1) การวางแผนระบบ 2) การ
วิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ 
และ 5) การติดต้ังและด าเนินการใช้ระบบ มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบ และได้น าระบบเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ระบบงาน
ออกมาชัดเจน ท าให้ ได้ข้อมูลตรงตามงานที่มี ในระบบ 
สอดคล้องกับ ประภาพร  พิทา  [2] ที่ท างานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบช าระค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายเดือนผ่าน
บัตรเครดิตด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ที่ศึกษาระบบงาน
ด้วยกระบวนการ SDLC จ านวน 5 ข้ันและใช้ UML ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ผลการศึกษาได้ระบบ
ช าระค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ด้วย
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
    10.2 การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

         การประเมินคุณภาพของระบบมีผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (&=4.55, S.D. = 0.42) ที่ผล
การศึกษาเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากในข้ันตอนการพัฒนาผู้
ศึกษาได้น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูก
ต้อง และปรับปรุงแก้ไข แล้วน าระบบที่พัฒนาข้ึนไป ให้
ผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 ท่ าน ที่ มี ความ เชี่ ยวชาญ ด้าน
คอมพิวเตอร์ ประเมินความเหมาะสมของระบบ จากน้ันท า
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การปรับปรุงแก้ไขตามท่ีได้รับค าแนะน า สอดคล้องกับ อรรถ
พล  จันดา  [5] ที่ท างานวิจัยเรื่องระบบการอนุมัติบัตร
เครดิต ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ผล
การประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( &  = 
4.65,  S.D.=0.61) 
 
11. ข้อเสนอแนะ 

      ในการพัฒนาครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาในส่วนการสั่ง
จ่ายเงินจากอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ได้ เพ่ือความสะดวกของ
ผู้ใช้งาน 
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป. 1  
เร่ือง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

Application Promote Game the Learning of English Prathomsuksa 1 with  
Body on the Operating System Android 
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บทคัดย่อ 
โ ค ร ง ง า นครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เ พื่ อ  1 )  พั ฒน า

แอพพลิเคชั่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง 
ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) ประเมิน
คุณภาพของแอพพลิเคช่ัน และ 3) สอบถามความพึงพอใจ
ต่อแอพพลิเคชั่น กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แอพพลิเคช่ันที่
พัฒนาขึ้น  แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า 1) แอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย เกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ เรื่องร่างการ ในรูปแบบของเด็กชาย และ
เด็กหญิง และส่วนของผู้จัดท า 2) ผลการประเมินคุณภาพ
ของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับมาก และ 3) ความพึงพอใจต่อ
แอพพลิเคชั่นโดยรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100  
 
1. บทน า 

การพัฒนาระบบการศึกษาไทยและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน โดยสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น
แหล่งทรัพยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้อย่างไม่จ ากัดสถานที่ 
เวลาและ ซึ่งเป็นวิธีในการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน [1] 
การเรียนรู้มีหรือเกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ า วันของมนุษย์ ไม่ว่ าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมพิวเตอร์พกพาหรือเครื่อง
ช่วยงานส่วนบุคคลแบบ 2 มิติและยังครอบคลุมถึงการใช้
งานซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลความรู้ และการเข้าถึงท าให้การ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้มากขึ้นด้วย อัน
เนื่องจากภาษาอังกฤษมีการใช้กันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ 
มีการเรียนการสอนกันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นจึงคิดให้เป็น
ภาษาสากลที่ติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษประการแรกน่าจะใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ เช่นเดียวกับการ
ที่เราเรียนรู้ภาษาแรกจากพ่อแม่ พ่ีเลี้ยง เป็นการเรียนรู้แบบ
ธรรมชาติ  ไม่จ า เป็นต้องท่องศัพท์  แปล หรือ รู้หลัก
ไวยากรณ์ ดังนั้นการเรียนการสอนในระดับเริ่มเรียนรู้ภาษา
นั้น คงต้องเน้นการมีส่วนร่วมทางภาษาให้มากท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาอังกฤษ ป.1 มี
การจัดการเรียนรู้ในเรื่อง My Personal Information 

Name / Nickname Age body ซึ่งนักเรียนในช้ัน ป.1 มี
ภาวะการเรียนรู้ที่จ ากัดหรือมีความตั้งใจในเนื้อหาการเรียนรู้
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ที่สั้น ส่งผลให้การจดจ าหรือการเรียนรู้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
การมีสื่อการเรียนรู้หรือเกมส่งเสริมการเรียนรู้จะส่งผลให้
นักเรียนเกิดความตั้งใจเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่งเกมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่สะดวก
ในก า รพกพา  แ ละ เทค โน โ ลยี ข อ งแท็ บ เ ล็ ต  แล ะ
โทรศัพท์มือถือก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจอภาพมีขนาด
ใหญ่ ความเร็วในการประมวลผลสูง สามารถแสดงผลทั้งใน
แบบ 2 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกมส่งเสริมการเรียนรู้มี
อยู่มากมายซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่าง
ดี แต่เกมบางประเภทยังไม่ตอบสนองกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างที่ควร ดังนั้นการพัฒนาเกมส่งเสริม
การเรียนที่ตรงตามความต้องการหรือตรงตามเนื้อหาสาระ
จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ [2]

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้ 
เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเน้นเนื้อหาเรื่อง ร่างกาย 
รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบที่
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้ตรง
กับศักยภาพ ความต้องการ ความถนัด ความสนใจโดยไม่มี
ข้อจ ากัดในด้านเวลา สถานท่ีหรือค่าใช้จ่าย [2] อีกทั้งเพื่อให้
การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและยัง
ช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนรวมทั้งส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อยางมีความหมาย [3] 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
 2.2 เพื่อประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่อง ร่างกาย  

 2.3  เพื่ อสอบถามความพึ งพอใจ ต่ อก าร ใ ช้ ง าน
แอพพลิเคชั่น 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร เป็นนักเรียนโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 

ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 487 คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียน ได้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 จ านวน 30 คน 

3.2 เครื่องมือในการวิจัย 

 3.2.1 แอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

 3.2.2 แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่น 

 3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ัน 

3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย ตามขั้นตอน ADDIE 

MODEL ซึ่งมีอยู่ 5 ข้ันตอน ดังนี้  

  3.3.1 ขั้นวิ เคราะห์  (Analysis) ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาวิ เคราะห์ เกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรวิชา
ภาษาอั งกฤษ ระดั บ ช้ัน  ป . 1  และด้ านการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
   3.3.2 ขั้นการออกแบบ (Design) ผู้ศึกษาได้น า
ข้อมูลที่ ได้ จากขั้นที่  1  มาประกอบในการออกแบบ
ส่วนประกอบต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น 

  3.3.3 ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้ศึกษาได้น า
ข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาท าการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
จนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นน าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อ
ประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่น 

  3.3.4 ขั้นการทดลอง (Implementation) ผู้ศึกษา
ได้น าแอพพลิเคช่ันท่ีมีคุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อหาความพึงพอใจ 

  3.3.5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) ผู้ศุกษาน าผลที่
ได้จากการทดลองใช้ มาค านวณทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการศึกษาพร้อมกับ
จัดท ารายงานการศึกษา 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเกมสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย บน ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ แสดงดังรูปที่ 1-3 

 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 

 

 
รูปที่ 2 แสดงการเล่นเกม 

 

 
รูปที่ 3 แสดงการอธิบายค าศัพท์ 

 

 จากรูปที่ 1-3 แอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ประกอบด้วย เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องร่าง
การ ในรูปแบบของเด็กชาย และเด็กหญิง และส่วนของ
ผู้จัดท า 
 

 4.2 ผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคช่ันโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

ตารางที่ 1 คุณภาพของแอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการทีป่ระเมิน X  S.D. 
ระดบั

คุณภาพ 
1.  ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 

1.1 ความถูกต้องของเกม 4.00 1.00 มาก 

1.2 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ 4.67 0.58 มากที่สุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธบิายเกม 3.67 1.15 มาก 

1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหากับ
ระดับของผู้เรียน 

4.67 0.58 
มากที่สุด 

รวม 4.25 0.30 มาก 
2.  ดา้นภาพ  ภาษา  และเสียง 
2.1 ความตรงตามเนื้อหาของภาพที่
น าเสนอ 

4.33 0.58 มาก 

2.2 ความสอดคล้องระหว่างปริมาณ
ของภาพกับปริมาณของเกม 

4.33 0.58 มาก 

2.3 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบเกม 4.33 1.15 มาก 

2.4 ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบเกม 4.00 1.00 มาก 

2.5 ภาพการ์ตูนที่ใช้ประกอบเกม 4.00 1.00 มาก 

2.6 ความถูกต้องของภาษาที่ใช ้ 3.67 0.58 มาก 

2.7 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเกม 3.67 0.58 มาก 

รวม 4.05 0.26 มาก 
3.  ดา้นตัวอักษร และสี  
3.1 รูปแบบของตัวอกัษรที่ใช้ในการ
น าเสนอ 

4.00 
0.00 มาก 

3.2 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการ
น าเสนอ 

4.33 
0.58 มาก 

3.3 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 4.33 0.58 มาก 

3.4 สีของพื้นหลังเนื้อหา โดย
ภาพรวม 

4.67 
0.58 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.29 มาก 
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ตารางที่ 1 คุณภาพของแอพพลิเคชั่นโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (ต่อ) 

รายการทีป่ระเมิน X  S.D. 
ระดบั

คุณภาพ 
4.  ด้านการจัดการน าเสนอ 
4 .1 การควบคุมการน าเสนอ 3.67 0.58 มาก 
4.2 การออกแบบหนา้จอ โดย
ภาพรวม 

4.33 0.58 มาก 

4.3 วธิีการโต้ตอบ ระหวา่ง
แอพพลิเคชั่นกับผู้เรียน 

3.67 0.58 มาก 

4.4 ความสนใจชวนให้ติดตามเกม 4.00 0.00 มาก 

4.5 การจัดการแอพพลิเคชั่น 4.00 0.00 มาก 

รวม 3.93 0.32 มาก 
โดยรวม 4.12 0.33 มาก 

 

จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่ อ
คุณภาพของแอพพลิ เ ค ช่ัน เกมส่ ง เ ส ริ มการ เ รี ยน รู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.12,S.D.=0.33) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ ดังนี้ ด้านตัวอักษร และสี ด้านเนื้อหาและการ
ด าเนินเรื่อง ด้านภาพ  ภาษา  และเสียง และด้านการ
จัดการน าเสนอ 

 

4.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันที่
พัฒนาขึ้น 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ัน 
รายการ - / ร้อยละ 

1. การน าเสนอของแอพพลิเคชั่น 30 0 100% 

2. ความน่าสนใจของแอพพลิเคชั่น 30 0 100% 

3. ความชัดเจนของแอพพลิเคชั่น 30 0 100% 

4. ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่น
กับระดับของผู้ใช้งาน 

30 0 100% 

5. ความสนุกสนาน เพลิดเพลินของ
แอพพลิเคชั่น 

30 0 100% 

6. ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ
แอพพลิเคชั่น 

30 0 100% 

 
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ัน (ต่อ) 
รายการ - / ร้อยละ 

7. สีของพื้นหลังแอพพลิเคชั่น
โดยรวม 

30 0 100% 

8. สีของภาพและกราฟิก
แอพพลิเคชั่นโดยรวม 

30 0 100% 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 30 0 100% 

 

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ัน พบว่า 
นักเรียนทุกคนชอบแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ จากการประเมิน ข้อที่ 1 - 8 คิดเป็นร้อยละ 100
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ชอบ 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 แอพพลิเคชั่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.
1  เ รื่ อ ง  ร่ า งกาย  บนระบบปฏิบั ติ ก ารแอนดรอ ยด์ 
ประกอบด้วย เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องร่างการ ใน
รูปแบบของเด็กชาย และเด็กหญิง และส่วนของผู้จัดท า 
 5.2 แอพพลิเคชั่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.
1 เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก ( X =4.12,S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากตามล าดับ ดังนี้ 
ด้านตัวอักษร และสี ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้าน
ภาพ  ภาษา  และเสียง และด้านการจัดการน าเสนอ 

 5.3 นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันเกม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 

6. อภิปรายผล 
 6.1 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ประกอบด้วย เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องร่าง
การ ในรูปแบบของเด็กชาย และเด็กหญิง และส่วนของ
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ผู้จัดท า ทั้งนี้เนื่องมาจากในกระบวนการพัฒนานั้น ผู้ศึกษา
ได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Flash 

Professional CS6 เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
ต้นแบบ จากนั้นน าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจ
องค์ประกอบของแอพพลิเคช่ัน เป็นระยะเพื่อปรับปรุงให้
ถูกต้องที่สุด ก่อนน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ และนอกจากนี้ผู้
ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีและหลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้เข้ามา
ใช้ในการออกแบบหน้าจอ เพื่อให้มีความน่าสนใจและมี
ความตื่นเต้นส าหรับผู้ใช้ อีกทั้งในกระบวนการพัฒนายังมี
ผู้ช านาญการโปรแกรมด้านแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์
คอยให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จึงส่งผลให้การพัฒนาแอพพลิเคช่ันส าเร็จสมบูรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 6.2 คุณภาพของแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกายบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้ศึกษาได้
น า ADDIE MODEL มาใช้ในขั้นตอนการพัฒนาคือวิเคราะห์
และออกแบบเนื้อหาตามจุดประสงค์จากนั้นน าไปพัฒนา 
เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วน าแอพพลิเคชั่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกายบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ 
ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องท า
การปรับปรุง แล้วน าแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกายบนแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์คือ 
อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม, อาจารย์อุมาภรณ์ เหล็กดี และ
อาจารย์ปิยะศักดิ์ ถีอาสนา จากนั้นท าการปรับปรุงตามที่
ได้รับค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ให้มีความสมบูรณ์ แล้วน า
แอพพลิเคชั่นไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ัน ป.
1 จ านวน 30 คน ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชาติ เหล็กดี [4] ได้
พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม  
 6.3 นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันเกม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย คิดเป็น
ร้อยละ 100 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริม
กา ร เ รี ยน รู้ ภ าษาอั งกฤษ ป . 1  เ รื่ อ ง  ร่ า งก าย  บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นผู้ศึกษา
ด าเนินการพัฒนาโดยผ่านผู้เช่ียวชาญทั้งด้านเนื้อหาและ
เทคนิควิธีการ นอกจากนี้ยังมีการทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวเป้าหมาย 2 รอบเพื่อปรับปรุงแอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริม
ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษา อั ง ก ฤษ  ป . 1  เ รื่ อ ง  ร่ า ง ก า ย บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้จัดท าคู่มือ
เพื่อให้ค าแนะในการใช้แอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  ไ ว้ อ ย่ า ง ชัด เ จนผู้ ใ ช้ ง าน เ ข้ า ใ จกา ร ใ ช้ ง าน
แอพพลิเคช่ันเกมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง 
ร่างกาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ดี ส่งผลให้
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภารัตน์  [5] กล่าวว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ  
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การประยกุตใ์ช้ Google Maps API ในการประมวลผลขอ้มลูทางการเกษตร  
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Google Maps API Application for Data’s Agricultural: a Case Study Sakaeo 
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บทคดัยอ่ 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทางการเกษตร 
กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยระบบพัฒนาขึ้นเพื่อให้
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้
น าไปใช้ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเกษตรเชิงพื้นที่ด้วย
การน าเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยี Google Maps API ใน
โครงงานนี้ได้น าเสนอการประยุกต์ใช้ Google Maps API 
ในการก าหนดแหล่งพื้นทางการเกษตร อาทิเช่น พื้นที่การ
เพาะปลูก พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ทีต่ั้งโรงงานแปรรูปและตลาด  ซึ่ง
มีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็นเบื้องต้น  เช่น 
ข้อมูลเกษตรกร ปริมาณผลผลติ ราคาผลผลิต เป็นต้น และมี
การแสดงผลบนแผนที่ Google Maps ซึ่งการน าเสนอใน
รูปแบบดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นภาพพื้นที่ได้ชัดเจนมา
ยิ่งขึ้น ระบบมีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ผู้ใช้งานระดับที่ 1 ผู้ใช้งานระดับที่ 2 และผู้ดูแลระบบ โดย
โครงงานนี้มีรูปแบบการท างานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web 
Application) ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมคือ PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL และประยุกต์การใช้ Google Maps API ในการ
พัฒนา 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทางการเกษตร , 
ข้อมูลพื้นที ่

Abstract 
 The object of system is to study analyze design 
and develop information system for agriculture: a 
case study Sakaeo province. The system is 
developed for agencies that associate with the 
agriculture sector to collect data by presenting 
information via Google Maps. This system presents 
an application of Google Maps API use to set the 
area of agriculture such as cultivate area, grazing  
area, processing plant and market which has a 
storage details of the prerequisites such as 
information of farmers, quantity of yield, price of 
product, etc. and display the result on Google 
Maps which reflects a clear area. The system is 
divided into 3 parts: user level 1, user level 2 and 
admin. The system works on web (Web 
Application) and use Internet. The system 
develops by using MySQL database management 
and PHP script language and using Google Maps 
API to develop. 

Keyword: Information System For Agricultural, 
Area data 

1. บทน า
จากการที่ภาคการเกษตรเป็นรากฐานที่ส าคัญของ

ประเทศไทยมานานนับศตวรรษ ดังนั้น ความเข้มแข็งของ
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ภาคการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนา ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายโซนนิ่ง (Zoning) [1] ของรัฐบาลที่ได้ก าหนด
เป้ าหมายการปฏิรู ปภาค เกษตรกรรมของประเทศ 
(Agriculture Revolution) โดยมีกรอบแนวคิดส าคัญในการ
ขับ เคลื่ อนการพัฒนา คื อ  การบริ หารจั ดการพื้ นที่
เกษตรกรรม (Zoning) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
จ าเป็นต้องรู้ข้อมูลเชิงพื้นที่ อาทิเช่น ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูล
พื้นที่เพาะปลูก ข้อมูลปริมาณผลผลิต ข้อมูลที่ตั้งโรงงานแปร
รูป และตลาด อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ าเป็นต้องขอความร่วมมือให้
หน่วยงานในและนอกสังกัดกระทรวง โดยเฉพาะในส่วนของ
จังหวัดในด าเนินการส ารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องจากในพื้นที่มาเป็นระยะ ก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ในการรวบรวมข้อมูลซึ่งมาจากหลายแหล่งเพราะข้อมูลที่ใช้
เพื่อการด าเนินงานอยู่ในสภาพกระจัดกระจาย ขาดการเก็บ
รวบรวมอย่างเหมาะสม ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการ
ค้นหาเมื่อต้องการใช้ข้อมูลนั้น ๆ 

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาการด าเนินงานข้างต้น ผู้จัดท า
งานวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ โดยใช้
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-
oriented analysis and design) และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Google Maps API มาใช้ในการก าหนดแหล่ง
พื้นที ่

โดยการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทาง
การเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีกระบวนการ
ท างาน ได้แก่ การร้องขอการเป็นสมาชิกผ่านระบบ การ
อนุมัติสิทธิ์การเข้าใช้ การปักหมุดบนแผนที่ การอนุมัติการ
ปักหมุด การจัดการรูปภาพของหมุด การจัดการรายละเอียด
ของหมุด การจัดการประเภทหมุดหลัก และประเภทหมุด
ย่อย และการออกรายงาน ซึ่งมีการแสดงผลข้อมูลผ่านแผน
ที่ Google Maps ซึ่งการแสดงผลในรูปแบบดังกล่าวจะ
สะท้อนให้เห็นภาพพื้นที่ได้ชัดเจนมายิ่งขึ้น ช่วยให้การ
วางแผนพัฒนาภาคการเกษตรระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั
จากการด าเนินการจัดการท างานวิจัยเรื่องระบบ

สารสนเทศส าหรับข้อมูลทางการเกษตร กรณีศึกษา จังหวัด
สระแก้วนั้น ทางผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1)  เพื่อศึกษา 
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ

ข้อมูลทางการเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อ
สร้างเครื่องมือส ารวจ รวบรวม ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรเพื่อช่วยจัดกลุ่มพื้นที่การเกษตรในจังหวัด
สระแก้ว 3) เพื่อประยุกต์ใช้งาน Google Maps API ในการ
แสดงผลข้อมูล และ 4) เพื่อได้ระบบฐานข้อมูลทาง
การเกษตร 

3. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดท างานวิจัย ทาง

ผู้จัดท างานวิจัยได้ศึกษาถึงกระบวนการท างานของระบบ
เดิมในการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร จากนั้นได้ศึกษาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช้ ยูเอ็มแอล
(UML) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบ จากนั้น
ได้มีการศึกษาเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเอแจ็กซ์ 
(Ajax) และได้มีการศึกษากระบวนการแสดงผลข้อมูลทาง
การเกษตรโดยใช้ Google Maps API และการศึกษา
กระบวนการการออกรายงานด้วยเอ็มพีดีเอฟ (mPDF) และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 กระบวนการท างานของระบบเดิม 
การได้มาซึ่งข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1] 

จ าเป็นต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานในและนอกสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดในด าเนินการส ารวจ 
รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากในพื้นที่มา
เป็นระยะ โดยสามารถท าการแสดงการท างานดังภาพท่ี 1  

ภาพที่ 1 กระบวนการท างานเดิมในการจัดเก็บข้อมูล 
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3.2 ยูเอม็แอล (UML: Unified Modeling 
Language) 
 ยูเอ็มแอล [2] [3] คือ ภาษาที่ใช้ส าหรับอธิบาย แสดง
ความหมายและความสัมพันธ์ในรูปแบบแผนภาพ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยจะมีมุมมอง (View) 
ขอ งปั ญห าที่ แ ต กต่ า ง กั น ออก ไ ป  ใน แต่ ล ะ โ ม เ ด ล 
(Model) และเมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถ
วิเคราะห์ และออกแบบ เพื่อน าไปพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การเขียนโมเดลเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในส่วนของการออกแบบ (Design)  ซึ่งใช้ในการอธิบาย
หลักการท างานด้วยโมเดลหรือแผนภาพวัตถุตา่งๆ โดยภาษา
ยู เ อ็ มแอล  (UML)  ประกอบด้ วย  Model มาตรฐาน 
(Standard Model) 9 โมเดล ได้แก่ Use case Diagram , 
Sequence Diagram,  Class Diagram  ,  Activity 
Diagram, Collaboration Diagram, Component 
Diagram , Deployment Diagram, Object Diagram, 
State Diagram  โมเดลที่ส าคัญและถูกน ามาใช้ในการ
พัฒนาในโครงงานได้แก่  ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case 
Diagram)  แอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram) 
คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) และซีเควนซ์ไดอะแกรม 
(Sequence Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 2   

ภาพที่ 2 ภาพโมเดล  UML ที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

 ผู้พัฒนาได้น าภาษายูเอ็มแอล (UML) ซึ่งได้แก่ ยูสเคส
ไดอะแกรม (Use Case Diagram)  แอคทิวิตี้ไดอะแกรม 
(Activity Diagram)  คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) 
และซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) ซึ่งเป็น
ภาษาที่ใช้ส าหรับอธิบาย แสดงความหมายและความสัมพันธ์
ในรูปแบบแผนภาพ มาใช้ในส่วนของการออกแบบระบบ 

เนื่องจากมีมุมมองในรูปแบบสัญลักษณแ์ละรปูภาพท าให้ง่าย
ต่อการน าไปพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3.3 เอแจ็กซ์ (Ajax: Asynchronous JavaScript 
and XML) 
 เอแจ็กซ์  (Ajax) [4] เป็นการท างานร่วมกันของ 
JavaScript และ XML แบบ Asynchronous มีหลักการ
ท างาน 2 ประเด็น คือ การอัพเดท (update) หน้าจอแบบ
บางส่วน และการติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดย
ใช้หลักการ Asynchronous ท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดการ
ท างาน เพื่อรอการประมวลผลจากเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการ
โหลดและการรีเฟรชหน้าจอของบราวเซอร์ (Browser) ทาง
ฝั่งไคลเอนต์ (Client) มีการใช้เอแจ็กซ์ โดยการเพิ่มเลเยอร์
ระหว่างผู้ใช้ (User) กับเซิร์ฟเวอร์ท าให้ผู้ใช้สามารถท างาน
ได้โดยไม่ต้องรอให้ไคลเอนตต์ิดตอ่ไปยงัเซิร์ฟเวอรร์วมถึงการ
โหลดและการรีเฟรชหน้าจอทั้งหมดด้วย ดังนั้นผู้ใช้สามารถ
ใช้งานแอพพลิเคช่ัน (application) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
 ผู้พัฒนาได้น าเอแจ็กซ์  (Ajax) ซึ่งเป็นเป็นกลุ่มของ
เทคนิคในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยการรับส่งข้อมูล
ในฉากหลัง ท าให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยท าให้เพิ่มการตอบสนอง ความรวดเร็ว 
และการใช้งานโดยรวม โดยน ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของการ
ก าหนดรายการ  Listbox ที่ 2 โดยเง่ือนไขจากการ
เลือก Listbox ที่ 1 เช่น  การท า Listbox จังหวัด – อ าเภอ 
โดยเมื่อมีการเลือก Listbox  จังหวัด แล้ว Listbox อ าเภอ 
จะแสดงรายการอ าเภอเฉพาะจังหวัดที่ เลือกเท่านั้น  
นอกจากน้ียังน าไปประยุกต์ใช้ในการแสดงข้อมูลต าแหน่งบน
แผนที่จากฐานข้อมูลอีกด้วย 

3.4 Google Maps API 
 ผู้ด าเนินการวิจัยการศึกษาข้อมูลทางเรื่อง Google 
Maps API ของบทความทั้ง 4 เรื่อง ซึ่งได้แก่ 1) การ
ประยุกต์ใช้ Google Maps API ในการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด [5] 2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อาคาร
ชลประทานโดยใช้ Google Maps [6] 3) การพัฒนาระบบ
บริการข้อมูลการท่องเที่ยวและแนะน าก าหนดการท่องเที่ยว
ด้วยการแสดงผลในลักษณะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [7] 
4) การประยุกต์ใช้ Google Maps API เพื่อแสดงต าแหน่ง
ของแหล่ง ท่องเที่ยว กรณีศึกษา จ.สระแก้ว [8] 
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 ผู้ด าเนินการวิจัยได้ศึกษาเรื่อง Google Maps API [9] 
[10] [11] เพิ่มเติม ซึ่งท าให้ทราบว่า Google Maps API 
เป็นชุด API ของ Google ส าหรับพัฒนา web application 
ไว้ส าหรับเรียกใช้แผนที่และชุด service ต่าง ๆ ของ 
Google ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยแผนที่ยัง features ต่าง ๆ 
มากมายให้เรียกใช้ เช่น การปรับแต่งแผนที่ (Styled Map), 
ชุดควบคุมแผนท่ี (Map Control), ชุดเครื่องมือวาดภาพบน
แผนที่ (Drawing), การน าทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
(Directions Service), การค านวณความสูงของจุดพิกัด 
(Elevation Service), การแปลงที่อยู่เป็นพิกัด Lattitude 
เเละ Longtitude (GeoCoding Service), การดึงข้อมูล 
POI (Point of Interest) คือ ข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่ 
Google รวบรวมไว้ให้ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า 
โรงเรียน สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น มาใช้งานใน 
application (Places API) และStreet View 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงแผนที่บนเว็บแอพพลิเคช่ัน 

 ผู้ด าเนินการวิจัยได้น า Google Maps API ซึ่งเป็น
บริการของ Google มาใช้ในการแสดงผลข้อมูลและ
ต าแหน่งบนแผนที่ Google Maps ซึ่งการน าเสนอใน
รูปแบบดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของข้อมูลได้
อย่างชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ส่งผลท าให้การ
ด าเนินงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.5 เอ็มพีดีเอฟ (mPDF) 
 เอ็มพีดีเอฟ (mPDF) [12] เป็น library PHP ที่ช่วยใน
การสร้างไฟล์ PDF โดยจุดเด่นของ mPDF คือ การแปลง 
html เป็น PDF ที่ mPDF สามารถอ่านค่า CSS ได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างไฟล์ PDF ได้ดไีม่ตา่งจาก 
FPDF TCPDF ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยสามารถดาวน์โหลด
ได้ที ่http://www.mpdf1.com/  

ภาพที่ 4 ภาพตัวอย่างการแสดงผลของรายงาน 

ผู้พัฒนาได้น าเอ็มพีดเีอฟ (mPDF) มาใช้ในส่วนของการ
ออกรายงาน ในระบบ  

4. วิธีด าเนินการวิจัย
จากการด าเนินงานวิจัยผู้ด าเนินงานวิจัยได้ท าการ

ด าเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) หาความต้องการของระบบ 2) วิเคราะห์
และระบุความต้องการของระบบ 3) ออกแบบระบบ 4) 
พัฒนาระบบและติดตั้ง 5) ทดสอบระบบ 6) บ ารุงรักษา
ระบบ โดยจากการหาความต้องการของระบบ ผู้วิจัยได้เขียน
เป็น แผนภาพแสดงความต้องการของระบบโดยใช้ 
แบบจ าลอง ยูเอ็มแอลโมเดล (Unified modeling 
Language : UML) เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบเชิง
วัตถุ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบจ าลองมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเป็นบางไดอะแกรม ได้แก่ Use case 
diagram, Activity diagram, Sequence diagram แ ละ 
Class Diagram โ ด ย จา ก การศึกษาการท างานของ
ระบบเดิมสามารถท าการแยกกระบวนการท างานหลัก ๆ 
ออกเป็นกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การสมัครสมาชิก, การ
อนุมัติสิทธิ์การเข้าใช้งาน, การจัดการผู้ใช้, จัดการประเภท
หมุดย่อย, การจัดการประเภทหมุดหลัก, การจัดการหัวข้อ
รายละเอียดหมุด, การจัดการความคิดเห็น, การจัดการ
บทความ, การจัดการหมุด, การอนุมัติการปักหมุด, การ
จัดการรายละเอียดหมุด และการออกรายงาน แสดงดังภาพ
ที ่5 
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ภาพที่ 5 Usecase Diagram ระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทาง
การเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว 

 จากภาพที่ 5 Usecase Diagram ระบบสารสนเทศ
ส าหรับข้อมูลทางการเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว
แสดงถึงกิจกรรมหลักในการด าเนินงานผ่านระบบโดยมี
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้ระดับที่ 1 
ผู้ใช้ระดับที่ 2 และผู้ดูแลระบบ และเมื่อด าเนินการออกแบบ 
Usecase Diagram แล้วผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโครงสร้าง
ของระบบด้วยแผนภาพคลาส (Class Diagram) เพื่อช่วยใน
การออกแบบระบบว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และเพื่อใช้ในการออกแบบ 
ฐานข้อมูลต่อไป โดยการออกแบบแผนภาพคลาส (Class 
Diagram) เพื่อแสดงถึงแอทริบิวต์ และเมธอดในการ 
ด าเนินงานของอ็อบเจ็คต์ แสดงดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 Class Diagram ระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทาง
การเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว 

 จากภาพที่ 6 แสดงถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบมี 
ความสัมพันธ์กัน ซี่งในแต่ละคลาสจะแสดงถึงแอทริบิวต์ 
และเมธอดในการด าเนินงานของความสัมพันธ์ในแต่ละคลาส 
โดยเมื่อมีการด าเนินงานในกระบวนการท างานหนึ่งจะแสดง 
ถึงความสัมพันธ์และการเรียกใช้งานคลาสที่มีความสัมพันธ์ 
กัน เช่น กระบวนการการจัดการหมุด สามารถเขียน 
ความสัมพันธ์ด้วยแผนภาพซีเควนซ์ แสดงดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 Sequence Diagram ระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูล
ทางการเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว 
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 จากภาพที่ 7 แสดงถึงแผนภาพการอธิบายของ
กระบวนการเพิ่มหมุดในระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทาง
การเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยมีคลาสที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ด้วยกัน 5 คลาส และเช่ือมโยง
การท างานโดยการเรียก Method ในแต่ละคลาส จากนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ Data Model โดยมีการออกแบบ
โดยใช้ E-R Diagram มาช่วยในการออกแบบซึ่งเป็น
แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตารางที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลภายในระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทาง 
การเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว ดังภาพท่ี 8 

ภาพที่ 8 ER Diagram ระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทาง
การเกษตร กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว 

 จากภาพที่ 8 แสดงถึงตารางที่มีความสัมพันธ์ในการ 
จัดเก็บข้อมูลภายในระบบที่ทาการพัฒนาประกอบด้วย 
ตารางทั้งหมด 17 ตารางที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภายใน 
ระบบ และเมื่อด าเนินการออกแบบเรียบร้อยทาง ผู้
ด าเนินงานวิจัยได้ท าการพัฒนาระบบโดยพัฒนาในรูปแบบ 
Web-based Application โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP และ 
ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ และ 
ด าเนินการทดสอบและติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว แสดงได้ดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9 หน้าเว็บระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทางการเกษตร 
กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว 

 จากภาพท่ี 9 เมื่อผู้ใช้เข้าสูร่ะบบแล้ว ระบบจะแสดง
หน้าจอการท างานตามสิทธ์ิต่างๆ ของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ดูแล
ระบบ ผู้ใช้ระดับที่ 1 และผู้ใช้ระดบัท่ี 2 

5. ผลด าเนินการวิจัย
 จากการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศส าหรับข้อมูลทางการเกษตร กรณีศึกษา 
จังหวัดสระแก้วนั้นได้ท าให้ได้โปรแกรมเว็บที่สามารถไปใช้
ในการเก็บข้อมูลทางด้านการเกษตรโดยมีความสามารถใน
การท างาน ดังนี ้

1) สามารถท าการร้องขอการเป็นสมาชิกผ่านระบบได้
2) สมาชิกสามารถด าเนินการปักหมุดบนแผนที่ได้
3) ระบบมีการแสดงหมุดบนแผนท่ี
4) สามารถท าการอนุมัติหมุดที่ร้องขอการปักหมุดได้
5) สามารถด าเนินการจัดการบทความเพื่อรองรับการ

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส า คั ญ ส า ห รั บ เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ 

6) สามารถด าเนินการจัดการความคิดเห็นของบทความ
ได้ 

7) ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการจัดการรูปภาพประจ า
หมุดได้ 

8) ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการจัดการประเภท
สมาชิกเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้งานท่ีอาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 

9) ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการจัดการประเภทหมุด
ซึ่งประกอบด้วยหมุดหลักและหมุดย่อย 

10) สามารถด าเนินการจัดการข้อมูลของหมุดที่แสดง
ผลได้ 

11) สามารถท าการอนุมัติสิทธิ์การเข้าใช้งานจากผู้ใช้ที่
ท าการร้องขอการเป็นสมาชิกผ่านระบบได้ 
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12) ระบบสามารถออกรายงานข้อมูลได้
จากผลการด าเนินงานสามารถแสดงไดด้ังภาพต่อไปนี้ 

ภาพที่ 10 การจัดการข้อมูลประเภทหมุดย่อย 

 จากภาพท่ี 10 เป็นตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูล
พื้นฐานของระบบ  

ภาพที่ 11 การจัดการข้อมูลหมุด 

ภาพที่ 12 การอนุมัติการปักหมุด 

 จากภาพที่ 11 เมื่อด าเนินการเพิ่มข้อมูลหมุดแล้ว หมุด
จะยังไม่แสดงบนแผนที่จนกว่าข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบ
และด าเนินการอนุมัติ ดังแสดงในภาพที่ 12 
 จากการบันทึกข้อมูลท าให้ระบบจัดเก็บข้อมูลทาง
การเกษตร พร้อมต าแหน่ง โดยสามารถท าการแสดงผล
ข้อมูลได้ดังภาพที่ 13 และส่งออกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ excel เพื่อใช้ท างานวิจัยต่อไป แสดงดังภาพท่ี 13 

ภาพที่ 13 แสดงหมุดบนแผนที่ 

ภาพที่ 14 แสดงรายงาน 

จากภาพที่ 13 และภาพที่ 14 ระบบสามารถการ
แสดงผลการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบภูมิศาสตร์  โดยได้น า 
Google MAPS API เข้ามาช่วยในการแสดงผล และรองรับ
การส่งออกข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ excel เพื่อง่าย
ต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลทางสถิติต่อไป โดย
สามารถออกรายงานได้ 6 รายงาน ได้แก่ รายงานข้อมูลเชิง
พื้นที่ รายงานข้อมูลจ านวนเชิงพื้นที่ รายงานข้อมูลเชิงลึก 
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รายงานข้อมูลจ านวนโดยรวมทั้งประเทศ รายงานข้อมูลเชิง
ลึกรายหมุด และรายงานข้อมูลผู้ใช้ 

6. สรุป
ระบบสารสนเทศส าหรับข้อมู ลทางการ เกษตร

กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Google Maps API เป็นระบบที่มีการก าหนดแหล่งพื้นที ่
อาทิเช่น พ้ืนท่ีปลูกพืช พื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ชลประทาน ที่ตั้ง
โรงงานแปรรูปและตลาด  ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นเบื้องต้น เช่น ข้อมูลเกษตรกร ปริมาณ
ผลผลิต ราคาผลผลิต เป็นต้น ซึ่งระบบสามารถรองรับการ
เพิ่มประเภทของหมุดและรูปแบบข้อมูลการจัดเก็บตาม
ประเภทของหมุดที่ต้องการ และสามารถส่งออกข้อมูลใน
รูปแบบของ excel เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการวิจัย
ต่อไป โดยแสดงผลบนแผนที่ Google Maps สามารถ
สะท้อนให้เห็นภาพพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การ
วางแผนพัฒนาภาคการเกษตรระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ระบบนี้มีรูปแบบการท างานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web 
Application) ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมคือ PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL 
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ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และช่วยจัด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ที่ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์                   
ซึ่งพัฒนาโดยภาษา Java  

  ผลการทดสอบการพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนการ
เลื อกซื้ อ ชิ้ น ส่ วนคอมพิ ว เตอร์ บนระบบปฏิ บั ติ ก า ร                
แอนดรอยด์ ด้ ว ยวิ ธี ก า ร  Black Block Testing พบว่ า                                  
แอพพลิเคชันนี้มีการท างานถูกต้องและสอดคล้องตรงตาม
หลักวัตถุประสงค์ 

สรุปได้ว่าการพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนการเลือกซื้อ
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์                      
นี้ได้สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และช่วยจัด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 
ค ำส ำคัญ: คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชัน แอนดรอยด ์

Abstract 
A development of a guideline for choosing 

computer hardware application on androids 
operating system was aimed to support tools for 
the computer’s buyer to understanding in 
computer hardware and accessories.  
The application implemented in JAVA language.  

The results of this study found that the 
guideline for choosing computer hardware 
application in this research performed the decent 
accuracy of verification and validation with the 
black-box testing method. The application 
harmonized with the aim of the study.   

In Conclusion, the utilization of this application 
was supported tools to understanding in computer 
hardware and accessories for the computer’s 
buyer.   
 
Keywords: Computer, Application, Android. 
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1. บทน า 

    ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยหนึ่งในการด าเนินชีวิต
ของคนในปัจจุบัน เพราะให้ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันท าให้มีผู้ที่ชื่นชอบจ านวนมาก ปัจจุบันสมาร์ท
โฟนสามารถท างานแทนอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายเช่น 
คอมพิวเตอร์  กล้องถ่ายภาพ สมุดจด เครื่องอัดเสียง 
เครื่องเล่นเกม เครื่องเล่นวีดีโอ  
 จากเหตุผลข้างต้นจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเค
ชั นสนั บสนุ นการ เลื อกซื้ อ ชิ้ นส่ วนคอมพิ ว เตอร์ บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และช่วยจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ที่ ต้องการซื้อ
คอมพิวเตอร์พร้อมราคาสินค้าโดยที่ไม่ต้องไปเช็คราคา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวตอร์ด้วย
ตนเอง ทางผู้วิจัยจึงคิดค้นแอพพลิเคชันมาเพื่อตอบสนอง
ผู้ใช้ในระดับมือใหม่จนถึงผู้เชี่ยวชาญ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 Mobile Application 
การพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้บนสมาร์ทโฟนเพื่อช่วย

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งในปัจจุบันสมาร์ทโฟน
เข้ามามีบทบาทกับบุคคลทั่วไปตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ โดย
มีการพัฒนาแอพพลิ เคชันออกมาใหม่ เสมอและยังมี
หลากหลายระบบปฏิบัติการแต่ระบบปฏิบัติการที่ได้รับ
ความนิยมคือ iOS และ Android จึงท าให้เกิดการพัฒนา
แอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติการดังที่กล่าวเป็นจ านวนมาก
เช่น Line Facebook Skype เป็นต้น 

จาก เหตุ ผลข้ า งต้ นการพัฒนาแอพพลิ เคชั นบน                 
สมาร์ทโฟนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ซึ่งมี
หลากหลายประเภทเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกจุดประสงค์                    
จึงมีบริษัทต่างๆ ผลิตแอพพลิเคชันเพื่อให้ถูกใจผู้ใช้มากที่สุด 

 

 

2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ศิริพร บุญเรือง (2556) ได้ท าวิจัยนี้เพื่อพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เรื่องการอ่านจับใจความ ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนจากการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านจับใจความ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
การอ่านจับใจความของนักเรียน ซึ่งมีประโยชน์ต่องานวิจัย
ในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของรูปเล่ม 

พิพัฒน์พงศ์  แพทย์ประสิทธิ์  (2556) ได้ท าวิจัยนี้ 
เพื่อพัฒนาบนระบบเว็บแอพพลิเคชันและแอพพลิเคชัน 

บนมือถือ ตามความต้องการลูกค้า เนื่องจากระบบรายงาน
ข่าวสารฟุตบอลปัจจุบันเป็นระบบที่บริษัทได้พัฒนาเป็น  
แอพพลิเคชันให้บริการข่าวสารและคลิปวีดีโอฟุตบอลเท่านั้น
ยังไม่สามารถแสดงผลฟุตบอลดังนั้นทางผู้จัดท าจึงได้พัฒนา
แอพพลิเคชันที่สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปแบบ
การแสดงผลฟุตบอลโดยมีฟังก์ชันการใช้งาน เช่น ผู้ใช้
สามารถแสดงผลฟุตบอลได้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผล
ฟุตบอลได้ ผู้ใช้สามารถดูจ านวนผู้ที่แสดงผลฟุตบอลสูงสุดได้
และเก็บข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เป็นสถิติเพื่อให้ผู้ใช้ได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยใช้ภาษา Java โดย
โปรแกรม Eclipes  

ปาริฉัตร เนตรกระต่าง (2556) ได้ท าวิจัยนี้เพื่อพัฒนา
บนระบบเว็บแอพพลิเคชันและแอพพลิเคชันบนมือถือ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
จินตนาการโดยสร้างแบบจ าลองของสุนัข สามารถท าการ
เลือกเสื้อผ้าและอุปกร์เสริมช่วยในการแต่งสุนัขที่ต้องการ
รวมทั้งแต่งภาพโดยใช้กรอบ ใส่ข้อความหรือองค์ประกอบ
อื่น ๆ ที่ก าหนดให้สามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียหรือท าการ
บันทึกเก็บไว้ภายหลังได้เพื่อเป็นแนวทางในการแต่งตัวสัตว์
เลี้ยงหรือเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน โดยแอพพลิเคชันนี้ 
มีการพัฒนาโดยน าภาษา Java มาช่วยพัฒนา โดยมีการ
ทดสอบผ่านระบบบนสมาร์ทโฟน ผ่านทางระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์  
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3. วิธีการด าเนินการวิจยั 

3.1 การศึกษาความเป็นไปได ้
ศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ล ในการพัฒนาซี่ ง เ ป็ น                   

ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น 
และข้อมูลซึ่งจะน ามาใช้ในแอพพลิเคชันการพัฒนาแอพ
พลิเคชันสนับสนุนการเลือกซื้อชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

3.2. การก าหนดเนื้อหาและวางแผนการท างาน 
การก าหนดเนื้อหาและวางแผนก่อนการเริ่มท างานนั้น

จะท าให้การท างานเป็นไปได้อย่างราบรื่นเนื่องจากมีล าดับใน
การท างาน โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

3.1.1. ศึกษาและเก็บข้อมูลความต้องการของ
แอพพลิเคชันโดยวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วน ามา
สรุปเพื่อน าไปใช้ในแอพพลิเคชัน 

3.1.2. ท า ก า รศึ กษา เ กี่ ย วกั บ ซอร์ แ ว ร์ แ ล ะ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา รูปแบบความสามารถของ
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ต้องใช้ปฏิบัติงานและน าข้อมูลที่
ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และออกแบบ 

 

 

 3.3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบผู้พัฒนาขอน าเสนอ

ในรูปแบบ UML Diagram โดย ใช้  Use Case Diagram 

Class Diagram และ Flowchart เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึง
ร ะ บ บ ที่ จ ะ พั ฒ น า เ ขี ย น เ ป็ น  Use Case Diagram                            

ได้ดังภาพที่ 1 Class Diagram เป็นการแสดงงการท างาน
ของผู้ใช้ระบบดังภาพที่ 2 และ Flowchart อธิบายการ
ขั้นตอนเดินทางของโปรแกรมดังภาพที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพการท างานของยูสเคสระบบผู้ใช้งาน  
(Use Case Diagram) 

 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบ (Class Diagram)
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ภาพที่ 3 การออกแบบ (Flow Chart) 

 
3.4 การออกแบบหนา้จอการท างาน  

การออกแบบหน้าจอการท างาน (Story Board) การ
เขียนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อล าดับภาพรวมและ
บอกองค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ ของแอพพลิเคชัน 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าเมนูหลักและหน้าโหลดเข้าแอพพลิเคชัน 

3.5 ผลการด าเนินงาน 
เป็นขั้นตอนในการพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนการ

เลือกซื้อชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ให้พร้อมใช้งานหลังจากศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูล
และออกแบบแอพพลิเคชันจนถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ด้วยภาษา Java ดังจะปรากฏในบทที่ 4 
 

3.6 สรุปผลการท างานและปรับปรุงแก้ไข 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งหลังจากการใช้งานเพื่อหาจุด

ผิดพลาดมาตรวจสอบและแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ตัวแอพพลิเค
ชันสมบูรณ์มากที่สุด ดังจะปรากฏในบทที่ 5 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนการเลือกซื้อชิ้นส่วน

คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีผลการ
ด าเนินงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 

4.1 ผลการท างานของแอพพลิเคชัน 
การพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนการเลือกซื้อชิ้นส่วน

คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ดรอยด์ ได้สร้าง
ตามขั้นตอนวงจรพัฒนาระบบโดยภาษา Java ซึ่งการท างาน
ของแอพพลิเคชันประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอแนะน าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
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ภาพที่ 6 หน้าจอระหว่างการทดสอบ 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอการประมวลผลคะแนน 

4.2 ผลการทดสอบแอพพลิเคชัน 
การวัดผลการด าเนินงานใช้วิธี Black Box Testing เป็น

การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องและความผิดพลาด
ของแอพพลิเคชัน โดยการทดสอบแบบ Black Box Texting 

ซึ่งจะเน้นผลการใช้งานเป็นหลัก โดยผู้ทดสอบจะไม่สามารถ
เข้าถึงค าสั่งในระบบ (Source Code) ซึ่งผู้ทดสอบจะท าได้
เพียงทดสอบแอพพลิเคชัน 

 
5. สรุป 

สรุปการพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนการเลือกซื้อ
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   
นี้มีความสามารถเป็นไปตามที่ขอบเขตที่ ได้ก าหนดไว้   
โดยมีการใช้งานง่ายและเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการหาความรู้
เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ต้องการเลือกซื้อ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งยังมีแบบทดสอบส าหรับผู้ที่
ต้องการทดสอบ 

5.1 ข้อจ ากัด 
สรุปการพัฒนาแอพพลิเคชันสนับสนุนการเลือกซื้อ

ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แม้ว่า
แอพพลิเคชันสามารถท างานได้ถูกต้อง แต่ก็ยังพบข้อจ ากัด
ดังนี้ 

1) การพัฒนาแอพพลิ เคชันสนับสนุนการเลือกซื้อ
ชิ้ นส่ วนคอมพิ ว เตอร์ บนระบบปฏับติ กา รนี้ รอ ง รั บ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รุ่น 4.2 ขึ้นไป รุ่นที่แนะน าควร
เป็นรุ่น 4.3 และไม่สามารถที่จะรองรับระบบปฏิบัติการอื่น 
ๆ เช่น iOS Windowsphone 
 2) การพัฒนาแอพพลิ เคชันสนับสนุนการเลือกซื้อ
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีการ
ก าหนดขนาดหน้าจอไว้ที่ 5 นิ้ว หากน าไปใช้ในอุปกรณ์ที่มี
ขนาดเล็กกว่ารูปภาพและปุ่มจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าจอและ
อุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าจะมีเนื้อที่เหลือเป็นจ านวนมากและ
รองรับแค่หน้าจอแนวตั้งเท่านั้น 
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 3) การพัฒนาแอพพลิ เคชันสนับสนุนการเลือกซื้อ
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในส่วน
ของเมนูการเลือกซื้ออุปกรณ์นั้น เนื่องจากไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล
ในการอัพเดตข้อมูลท าให้ถ้ามีการอัพเดตราคาสินค้าจะท าให้
ผู้ใช้นั้นต้องอัพเดตแอพพลิเคชันใหม่เสมอ  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรพัฒนาแอพพลิเคชันให้
เหมาะสมกับหน้าจอทุกขนาด เพื่อที่จะได้เหมาะกับการใช้
งานโทรศัพท์ทุกรุ่น 2) ควรจัดท าฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการ
แก้ไขและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน 
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 โครงงานออกแบบและพั นาเ ็บไ ต blog.sellsuki.co.th 
มี ัตถุประ งคเพ่ือเพ่ิมประ ิทธิภาพในการบริ ารจัดการ
บทค ามของเ ็บไ ต blog.sellsuki.co.th ึ่งจะมีการรองรับ
เนื้อ าและขอมูลใ ม ท่ีเพ่ิมข้ึนได โดยเ ็บไ ตแบบเดิมนั้น มี
ค ามลา มัย การแ ดงผลบนอุปกรณพกพายังไมดีเทาท่ีค ร 
และทางบริ ัทตองการพั นาเ ็บไ ตใ มเพ่ือใ เ ็บไ ตมี
รูปแบบตามท่ีตองการใ มากขึ้น 
 เ ็ บ ไ ต  blog.sellsuki.co.th ไ ด ถู ก ร า ง ข้ึ น โ ดย ใ ช
โครง รางของ WordPress ร มกับภา า PHP, HTML5, CSS 
และ JQUERY และ านขอมูลท่ีใชจัดการคือ MySQL ึ่งงาย
ตอการพั นา การติดต้ัง และการบารุงรัก า 
ดังนั้น เ ็บไ ต blog.sellsuki.co.th ท่ีถูก รางขึ้นมาใ มนี้ จึง

ามารถนา ไปประ ยุกตใช ใ เกิ ดประ โยชนและ เ พ่ื อ
ประ ิทธิภาพในการใชงาน blog.sellsuki.co.th เปน ื่อทาง
การตลาดช ยเพ่ิม านลูกคาใ มากย่ิงขึ้น 
 

Abstract 
 The purpose of this study Project Design and 
Website Development blog.sellsuki.co.th the 
objective is to optimize the management of the site 

blog.sellsuki.co.th. It supports content and other 
data increasing. The original site are obsolete. It 
display on the device is still not good enough. And 
the company wants to develop the new site so that 
the site is formatted as desired more. 
 The site blog.sellsuki.co.th it was built on 
WordPress structure and programming language by 
PHP, HTML5, CSS and JQUERY and databases to 
manage is MySQL. This is easy to develop, 
installation and maintenance. 
The site blog.sellsuki.co.th this being rebuilt. It can 
be applied to benefit and to effectively. The site 
blog.sellsuki.co.th as a marketing medium in the 
online better 
 
1.  
 บริ ัท Sellsuki เปนบริ ัทจัดทาระบบรับ เด ร ินคา
บน Facebook รื รานคา นไลนบน Facebook โดยทาง 
Sellsuki ไดเ ็นถึงปญ าในปจจุบันซ่ึงการขาย ินคา นไลน
บน Facebook นั้นไดรับค ามนิยม ยาง ูง 

 blog.sellsuki.co.th 
(Web Developer and Design blog.sellsuki.co.th) 

 
าริน มรรัตนมงคล 

าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม 
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกลาพระนครเ นื  ิทยาเขต ปราจีนบุร ี

5506021612091@fitm.kmutnb.ac.th 
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 ปจจุบันระบบรับ เด ร ินคาบน Facebook ข งบริ ัท 
Sellsuki ไดรับค ามนิยมเปน ยางมาก เม่ื มีผูใชจําน นมาก
ข้ึนทําใ เ ็บไซตแรกเร่ิมข งทางบริ ัทเร่ิมไมร งรับกับลูกคา
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ร มถึงการ กแบบเ ็บไซตท่ีลา มัยไมเขากับ
ยุคปจจุบัน ทางผูจัดทํา จึงไดรับม บ มายใ พัฒนา Blog 

รูปแบบใ มใ กับทางบริ ัท ทางผูจัดทําจึงไดจัดทํา โครงการ
นี้ขึ้นมา โดยมีจุดประ งคเพ่ื ปรับปรุงโครง รางและ กแบบ 
Blog ข งบริ ัท Sellsuki ใ มีประ ิทธิภาพมากข้ึน ามารถ
ใชงานบน ุปกรณพกพาได ปรับปรุง Blog ใ มีค าม ยงาม
ทัน มัย ช ยดึงดูดลูกคาใ เขามามากข้ึนเพ่ิมฐานลูกคาใ กับ
บริ ัท Sellsuki และ ุดทายเพ่ื เปนการเพ่ิมทัก ะดานการ
พัฒนาเ ็บไซตใ กับผูจัดทํา 
 

2.   
 2.1   
  2.1.1  โปรแกรม Sublime text 
   เปนโปรแกรม Text editor โปรแกรม

นึ่ง ใชในการในการเขียนโคดโปรแกรม ช ยลดระยะเ ลา
การเขียนโคดใ น ยลง ทางานไดงายข้ึน ลัก ณะท่ี าคัญ

ยาง นึ่งข งการเขียนโปรแกรมบน Sublime text คื  
ติดต้ังงาย โปรแกรมมีขนาดเล็ก มีฟงกชั่นในการจัดรูปแบบ
โคด Plugin และ Theme มากมายท่ี ามารถลงเพ่ิมเติมไดใน
ภาย ลัง 
  2.1.2  โปรแกรม WordPress 
   โปรแกรม ําเร็จรูปท่ีมีไ เพ่ื รางและ
จัดการเนื้ าบน ินเต รเน็ต (Contents Management 

System รื  CMS) กลา คื แทนท่ีเราจะดา โ ลดโปรแกรม
มาทาการ รางและ กแบบเ ็บไซตบนเคร่ื งค มพิ เต ร
ข งเรา ยางเชน Macromedia Dreamwaver เปนตน แต 
CMS นั้นถูก รางมาเพ่ื ใชงานบน ินเต รเน็ตโดยตรง 
มายค าม า ากเราจะใชงานโปรแกรมนี้ เราก็ ามารถใชได

ทันทีผาน ินเต รเน็ต เพียงแคเราล็ ก ินเขา ูระบบจัดการ
ข ง CMS นั้น  
   

  2.1.3  โปรแกรม Microsoft Word 
   คื โปรแกรมประเภท Word processor 

ท่ีใชเ มาะ า รับการพิมพรายงาน พิมพจด มาย รื จะใช
า รับแตงนิยายทา นัง ื ก็ ามารถทาได เปน นึ่งใน

โปรแกรมไมโครซ ฟท ฟฟ  ซ่ึงมีพัฒนาการ ยางต เนื่ ง 
ลาก ลายเ รชั่น แต ยางไรก็ตาม โดย ลักการถาเรา
ึก าไมโครซ ฟทเ ิรดเ รชั่นใดเ รชั่น นึ่ง เราก็จะ
ามารถเรียนรูเ รชั่น ื่น  ไดค นขางงาย เพราะ นใ ญ

เ รชั่นใ ม  ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลัก ณะเพ่ิมเติมเ ีย
มากก าการลบ กไป ทาใ  Microsoft Word เปนโปรแกรม
ท่ีไดรับค ามนิยม ยางมาก 
  2.1.4  โปรแกรม FileZilla 
   เปนโปรแกรมประเภท Open source ใช
า รับ งไฟลจากเครื่ งค มพิ เต ร นบุคคลข งเรา ขึ้นไป

ยังโ ต้ิง (Server) และดึงไฟลจากโ ต้ิงลงมายังเครื่ ง
ค มพิ เต ร นบุคคลข งเราโดยใชโปรโตค ล FTP 

โปรแกรมนี้ไดรับค ามนิยม ยางมากใน มู Webmaster (คน
รางและดูแลเ ็บไซต) เพราะ ามารถ Downloadโปรแกรมนี้

มาใชงานไดฟรี มีการพัฒนา ยูตล ด 
 2.2   
  จิต ุ ภา  (2557) ได พัฒนา เ ็ บ ไซตฝายพัฒนา
ระบบงาน าร นเท เพ่ื การบริ ารใ มีค ามทัน มัย
มากก าเ ็บไซตเดิม และปรับปรุงภาพและข มูลข งพนักงาน
ใ เปนปจจุบัน เพ่ื ใ บุคคลท่ีต งการติดต กับ น ยงาน า
มารติดต ได ยางถูกต ง 
  ผูจัดทําได กแบบและพัฒนาระบบใ ยูใน
รูปแบบเ ็บไซต เพ่ื แ ดงข มูลพนักงาน ภายในฝาย โดยจัด
ใ การทํางานนั้นคร บคลุมค ามต งการข ง น ยงาน โดยมี
การทํางานเปนข้ันต นเร่ิมจากการ ึก า าข มูลการพัฒนา
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เ ็บไซตในรูปแบบใ ม  นํามา กแบบเ ็บไซตจากนั้นจึงเริ่ม
พัฒนาเ ็บไซต และตร จ บแกไข ดดยเคร่ื งมื ลักท่ีใชใน
การทําคื  Microsoft Visual Studio 2012 

 

3.   
 3.1  
  3.1.1 การประชุมแบง นการทํางานกับคนในทีม 
เพ่ื แบง นการทํางานใ ชัดเจน การทํางานจะไมทับซ นกัน 

  3.1.2 การแกไขปญ า ากเกิดปญ าข้ึนระ าง
การทํางาน จะใช ิธี ึก าและแกไขปญ าด ยตนเ งก น าก
ไมได รื มีข ง ัย จึงไปข คําแนะนําจากพนักงานท่ีปรึก า
รื คนในทีม 

 3   
  3.2.1 จัดทํา Site map จัด างและกํา นด ช งทาง
ท้ัง มดในการเขาถึงเนื้ า นตาง  ข งเ ็บไซต 

  3.2.2 กแบบโครง นา Interface ทุก นาข ง
เ ็บไซต ใ งายและดูนาใช 

  3.2.3 นําการ กแบบไปเ น พนักงานท่ีปรึก า 
ากมีข บกพร ง ใ นําไปแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมตามค าม

ต งการข งพนักงานท่ีปรึก า 
 

 
ภาพที่ 1  แสดงการออกแบบ Site map แ  ategor  ของ 

log 
 

 
ภาพที่ 2  การออกแบบหนา ขาวสาร&อัพ ดต 

 

 
ภาพที่ 3  การออกแบบหนาอานบทความ 
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 3.3  
  3.3.1 างแผนงานก นดําเนินงาน การประชุมแบง

นการทํางานกับคนในทีม การแกไขปญ า ากเกิดปญ า
ข้ึนระ างการทางานจะใช ิธี ึก าและแกไขปญ าด ย
ตนเ งก น ากไมได รื มีข ง ัย จึงไปข คําแนะนาจาก
พนักงานท่ีปรึก า 
  3.3.2 ขั้นต นการจัดทํา นา Interface ข งเ ็บไซต 
ทําการ Download และติดตั้งโปรแกรม WordPress Theme 

และ Plugin ลงบน Sever ทําการ าง Layout ใ กับเ ็บไซต 
จัดทํา Slide ํา รับใชใน นาเ ็บไซต จัด างเนื้ า Slide 

และรูปภาพตามการ กแบบ รางแกไข และเพ่ิมเติม น
ตาง  ตามท่ี กแบบ 

  3.3.3 ตร จ บค ามถูกต งข งเ ็บไซต 

 

 
ภาพที่ 4  ข้ันตอนการวาง La o t ดว   l gin is al 

omposer 
 

 
ภาพที่ 5  ข้ันตอนการสรางโ ณาดว  l gin aster Sli er 

 

 
ภาพที่ 6  การตั้งคาของ l gin A  ten e  ategories 

i gets 
 

 
ภาพที่ 7  การตั้งคาของ l gin ltimate Tag lo  

 

 
ภาพที่ 8  o e ท่ีนํา ช นการแสดง Li e page 
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ภาพที่ 9  การ port บทความจาก log ดิม 

 

 
ภาพที่ 10  การแก ขโคด นสวนของ ooter 

 
4.   
 4.1.  Blog 
  ใน นข งงานนี้ได างโครง รางข งเ ็บไซตข้ึนมา
โดยการทํา Site map เพ่ื ใ เ ็นภาพ าเนื้ า รื  Page แต
ละ Page นั้นเชื่ มโยงกัน ยางไร และใ ข บเขตเนื้ าข ง
แตละ Page ลงไปเพ่ื งายต การนําไปใช ซ่ึงการทํา Site 

map จะมีประโยชน ยางมากในการ กแบบ เม่ื ได Site 

map แล ก็จะทําการ กแบบต ซ่ึงการ กแบบ นั้นจะใช
โปรแกรม Photoshop และ Illustrator เปน ลักในการ

กแบบโดยการ กแบบ Blog ในแตละ นาก็จะ ิงรูปแบบ
จาก Reference ท่ีทางบริ ัทไดเตรียมไ ใ  โดยการ กแบบ 
Blog จะเนนไปท่ีบทค ามตาง  ภายใน Blog กแบบใ
านบทค ามไดงาย ะด ก และต เนื่ ง ไมเนนลูกเลน 

Animation มาก แตจะเนนท่ีค าม บายในการ านบทค าม 

ร มไปถึงเคร่ื งมื ตั ช ยคน าบทค ามใน ม ด มูตาง  
ต งถูกจัด าง ยางเ มาะ ม และท่ี ําคัญต งมี นท่ีเชื่ ง
โยงถึง Sellsuki ด ยเพ่ื ขยายฐานลูกคาใ มากขึ้น ขั้น ุดทาย
ข งการ กแบบคื การ ตัดรูปภาพ ราง Icon และ Banner 

ตาง  ท่ีต งการใชงานบน Blog ต้ังชื่ และจัดเก็บใ เปน
ระเบียบ เพ่ื งายต การพัฒนา Blog ในขั้นต นถัดไป 
 4.2   WordPress 
  ใน นงานนี้คื การนําโครง ราง การ กแบบ และ
รูปภาพตาง  ท่ีไดเตรียมไ มาใชงาน โดยการทํางาน นใ ญ
จะทํางานบนโครง รางข ง WordPress ทางผูจัดทําจะนํา 
Theme และ Plugin มาจัด างเนื้ าและรูปภาพลง Blog ใ
การเชื่ มโยง รื  Link ไปยัง Page ตาง  ตามท่ีได าง
โครง รางเ าไ ใน Site map จัดทํา นาเ ็บใ ร งรับการ
แ ดงผลบน นาจ ลายขนาด เม่ื จัดการด ย  Theme และ 
Plugin แล ก็จะเพ่ิม นตาง  เพ่ิมเติมตามท่ีบริ ัทต งการ 
โดยนําการเขียนโคดเขามาช ยเ ลื  ปรับและแกไขโคดข ง 
Theme และ Plugin ใ การใชงานและ นา Interface 

กมาใกลเคียงกับ ิ่งท่ี กแบบไ มากท่ี ุด 

 

 
ภาพที่ 11  ome page ของ log 
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ภาพที่ 12  หนาอานบทความ 

 
 

 
ภาพที่ 13  โ ณาดานขางของ log 

 

 
ภาพที่ 14  op p S bscribe อัตโนมัต ิ

 

 
ภาพที่ 15  การแสดง  log บนอุ กรณพกพา 

 
5.   
 ในการ ึก าและการ กแบบและพัฒนาเ ็บไซตนั้น ไดมี
การพัฒนาค ามรูค ามเขาใจในการ กแบบเ ็บไซตใน
รูปแบบตาง  ร มถึงการตัด ินใจ าจะใชซ ฟแ ร รื ิธีการ

กแบบแบบไ นในงานนั้น  เพ่ื ต บ น งค ามต งการ
ข งผูใชงานได ยางถูกต ง ถูกจุดประ งคข งการจัดทามาก
ท่ี ุด การ กแบบและ างแผนก นการทางานจะช ยเพ่ิม
ประ ิทธิภาพข งการทางานใ ามารถทางานได มี
ประ ิทธิภาพและร ดเร็  โดย ิธีการทางานจะเปนไปตาม
ขั้นต นท่ี างไ  และระบบนี้จะเร่ิมจากการนําค ามต งการ
ข งผูใชงานมาทาการ ิเคราะ เพ่ื าข มูลและแน ทางท่ีจะ
ใชในการทางานเพ่ื ใ ไดซ่ึงโครง รางข งเ ็บไซตท่ีกาลังจะ

กแบบ เม่ื ไดข มูลท่ีใชในการ กแบบข้ันต นต ไปจะ
เปนการ กแบบและพัฒนา นาเ ็บไซต 
 5.1   

  1. การ ิเคราะ และ กแบบและพัฒนาเ ็บไซต 
กแบบและพัฒนาไดลาชา เนื่ งจากผูจัดทายังไมมี

ประ บการณเพียงพ  ต งข คาแนะนาจากท่ีปรึก าบ ยครั้ง 
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2. การ กแบบโครง รางเ ็บไซตนั้นต งมีการ
เปลี่ยนแปลงในบางคร้ัง เพราะค ามต งการข งผูใชงานท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง ร มถึงค ามต งการข งบริ ัทด ยเชนกัน 

3. เนื่ งจากขาดประ บการณทาใ การเลื ก 
เครื่ งมื ุปกรณตาง  Framework ในการทางาน ร มไปถึง 
Plugin และ Theme มีค ามลาชาและไมถูกต งจึงทาใ
ระยะเ ลาในการทางานเพ่ิมมากขึ้นโดยไมจาเปน 

4. เนื่ งจากการ รางเ ็บไซตทางานบนโครง ราง 
WordPress ทาใ แกไขโคดไดยากเนื่ งจากโครง รางข ง 
WordPress และ Theme มีค ามซับซ นแกไขไดยาก บ ก
กับค ามรูเรื่ ง WordPress ข งผูจัดทายังมีไมมากพ  จึงทา
ใ งานลาชาลง ยางมาก 

5. เนื่ งจาก Blog จะมีเนื้ าบาง นท่ีผูจัดทาไม
ามารถทาไดด ยตนเ ง จึงต งร ข มูลจาก น ื่น  

ภายในบริ ัทถึงจะ ามารถเริ่มทางานต ได 

6. ในช งการพัฒนาทางบริ ัทมีการเปลี่ยน Server 

ยู ลายครั้งเนื่ งจากปญ าดานประ ิทธิภาพข ง Sever นั้น 
 ทาใ เกิดค ามลาชาในการพัฒนา 

 5.2   

  1. เม่ื เกิดปญ าข้ึน ผูจัดทาจะพยายามแกปญ า
นั้นด ยตั เ งก น โดยจะ า ิธีการแกไขปญ าในเรื่ ง ตาง  
จาก Internet เพ่ิมเติม 

  2. เม่ื แกปญ าด ยตั เ งไมได ผูจัดทาจะปรึก า
ปญ านั้น กับทีมผูจัดทาและพนักงานท่ีปรึก า เพ่ื ช ยกัน
าทางแกไขปญ า 

  3. ากแกไขปญ าใดไมได ก็จะทาการปรึก ากับ
าจารยท่ีปรึก าต ไป เพ่ื ช ย าทางในการแกไขปญ านั้น 
 ต ไป 

 5.2   
  1. ในการเลื กเคร่ื งมื รื ุปกรณในการทางาน
นั้น ต งเลื กใ เ มาะ มถูกต งกับการท่ีจะทามากท่ี ุด าก

เลื กไมถูกต งก็จะทาใ งานพัฒนาไดชา รื  พัฒนาต ไป
ไมได 

2. การ กแบบและพัฒนาระบบเม่ื ติดปญ าต ง
พูดคุยกับพ่ีท่ีปรึก า และคนในทีมเพ่ื ท่ีจะ ามารถแกไข
ปญ าท่ีเกิดขึ้น และเพ่ื ทาใ ามารถดาเนินงานต ไปได 

3. การทางานกับ WordPress แมจะไมจาเปนต ง
ใชค ามรูทางดานโปรแกรมในการ รางเ ็บไซตแต ากมีค าม
ต งการจะพัฒนาเ ็บไซตท่ีมีค ามแตกตางและ ยงาม ค ร
จะ ึก าการเขียนโปรแกรม และโครง ราง WordPress 

เ าไ ด ย เพ่ื ใ งายต การแกไขเ ็บไซต 
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The development of phone payment through Internet Banking using  

Web services technologies. 
ดุษฎี ถุงจันทร์แก้ว1* วีระพน ภานุรักษ์2 เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์3 
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Dussadee.thung@gmail.com*, panurag@hotmail.com, keroiloveu@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
         การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือพัฒนา
ระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี
เว็บเซอร์วิส 2) เพ่ือหาคุณภาพของระบบ 3) เพ่ือหาความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ชั้นปีที่ 4 หมู่ 
2 จ านวน 35 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือใน
การศึกษาได้แก่ ช าระค่าโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้
เทค โน โล ยีเว็บ เซอร์ วิส  แบบประเมินคุณ ภาพ  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต &  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้ระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 2) ผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับมาก (&= 

4.48,  S.D.= 0.47) 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (&= 
4.58, S.D. = 0.52)   

 

ค ำส ำคัญ: ระบบช าระค่าโทรศัพท์, อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, 
 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
 

 

 

 

Abstract 
 This study aims to 1) develop a system 

to pay for Internet telephony. By using Web 

services technology, 2) to determine the quality of 

the system, 3) to the satisfaction of the users of 

the system. The target group are students in the 

study of information technology. Faculty Shares in 

Year 4 Category 2 among 35 students Selected by 

Cluster random Sampling. Study tools include: 

Pay for phone calls over the Internet Using Web 

Services Technologies A quality assessment And 

satisfaction The statistics used in this study is the 

arithmetic mean. And standard deviation S.D. 

results showed that 1) a pay phone system 

through Internet banking using Web services 

technologies. Applicable quality 2) The quality of 

the 3 experts have evaluated the high level (&= 

4.48, SD = 0.47) 3) Results For the satisfaction of 

users of the system evaluation is. at the highest 

level (&= 4.58, SD = 0.52). 

Keyword: The pay phone, Internet Banking, 

Technology Web Service 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันน้ีอินเทอร์เน็ตถือเป็นตัวเร่งที่ส าคัญในการ

ขับเคลื่อนสังคมโลกให้เข้าสู่กระแสโลกาภิ วัตน์และเป็น
นวัตกรรมที่ส าคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและระบบสื่อสารเข้ามามี
บทบาทในการด าเนินงานในองค์กรทุกองค์กร โดยก่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ เทคโนโลยีจึงมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิงที่จะท าให้
การด าเนินงานทุกองค์กรส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และเป็น
ประโยชน์ให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานใน
ทุกรูปแบบและก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอันหลากหลาย  
เน่ืองจากว่าปัจจุบันธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมี
สิ่งใหม่ๆเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลามีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงวิถีการด าเนินชี วิตการท างานและการ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์ เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กันระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย (เอกพล ต้ังวีระ
พงษ์  และ สรภพ อุณหสิริภัทรม,2546 [1]) กล่าวว่า 
ขณะเดียวกัน เว็บเซอร์วิส เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการบริการ
ใหม่ๆ ในลักษณะที่ต้องการเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศที่มี
ความแตกต่างเข้าด้วยกันอย่างอัตโนมัติ เช่น การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B), ระบบการ
บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่มีการเชื่อมบริการ
ของภาครัฐกับภาครัฐเข้าด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิดการบริการ
ต่อประชาชนจากจุดเดียวได้ (One Stop Services) เป็นต้น 
ตัวอย่างพ้ืนฐานหน่ึง คือ การเชื่อมโยงระหว่างระบบการ
สั่งซื้อ ของบริษัทผู้ขายบริษัทหน่ึง ไปยังระบบสารสนเทศ
การ จัดส่งของบริษัทจัดส่งอีกบริษัทหน่ึง จะเป็นไปได้ง่าย
มากข้ึนด้วยเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิส พ้ืนฐานดังกล่าวน้ี จะ
ท าให้ "การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์"   
(e-SCM:Supply Chain Management) และธุรกิจผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่ามากข้ึน 
โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ ระหว่างองค์กรในห่วงโซ่
อุปทาน ทั้งน้ีแต่ละบริษัทจะมีระบบงาน (แอพพลิเคชั่น) 
และใช้รูปแบบของข้อมูล (ฟอร์แมท ดาต้า) ท่ีแตกต่างกันได้ 
ซึ่งเมื่อมีการส่งข้อมูลจากองค์กรหน่ึงไปอีกองค์กรหน่ึง ระบบ

คอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้รับ สามารถน าข้อมูล ที่ ได้ไป
ประมวลผลต่อได้ทันที การเชื่อมโยงระบบอีคอมเมิร์ซของ
หน้าร้าน กับระบบหลังร้าน แล้วยังเชื่อมโยง กับระบบ
สารสนเทศของพันธมิตรทางการค้าน้ี จะท าให้การท าธุรกิจ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ
สร้างผลก าไรให้กับบริษัทได้ น่ันเอง 

 [2]ในปัจจุบันธนาคารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญส่วนหน่ึง
ในชีวิตของคนเราไปแล้วเพราะธนาคารน้ันถือได้ว่าเป็น
สื่อกลางในระหว่างผู้ที่มีทุนกับผู้ที่ต้องลงทุนเช่น ธุรกรรม
ธุรกรรมต่างๆ การกู้ยืม การให้บริการเพ่ือความสะดวกของ
ตัวผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็น การโอนเงิน และการรับค่า
ช าระสาธารณูปโภคต่างๆเช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
ผ่านธนาคารจะเห็นได้ว่าระบบธนาคารได้เข้ามาเพ่ิมความ
สะดวกในชี วิตประจ าวันของคนเรามากข้ึน แต่ก่อนถ้า
ผู้ใช้บริการต้องการจะช าระค่าบริการโทรศัพท์แบบรายเดือน 
หรือแบบเติมเงินผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางไปที่เคาน์เตอร์
เซอร์วิส และสถานที่ให้บริการ อีกทั้งในระหว่างการเดินทาง
อาจจะเจอกับปัญหาต่างๆหลายปัญหา ไม่ว่าจะปัญหารถติด 
หรือสถานที่บริการอยู่ไกลและสถานบริการมีการจ ากัด
ช่วงเวลาในการ  เปิด – ปิดท าให้ลูกค้าไม่สะดวกในการใช้
บริการ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งโดยใช้
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถท าธุรกรรม เช่น 
เช็คยอดเงิน และช าระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านระบบ  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ ทางธุรกรรมของ
ธนาคาร 

 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้งโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 

     2. เพ่ือหาคุณภาพของระบบช าระค่าโทรศัพท์ ผ่าน
อิน เตอร์ เน็ตแบงค์กิ้ ง  โดยใช้ เทค โนโลยี เว็บ เซอร์ วิส 

     3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบช าระค่าโทรศัพท์
ผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

    3.1 กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

หมู่  2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 35 

คน ได้มาด้วยวิ ธีการสุ่มแบบกลุ่ ม  (Cluster Random 

Sampling)  
 

   3.2 ระยะเวลำในกำรศึกษำ 

    กันยายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 

 

4. เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   4.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ Internet Backing 

  1. ความหมายของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง 
  ความหมายของอินเทอรฺเน็ตแบงกิ้งที่ใช้เรียกใน
ประเทศไทย มีค าท่ีใช้เรียกหลายค าข้ึนอยู่กับธนาคารต่างๆ 
มีการต้ังชื่อที่แตกต่างกันไป โดยใช้ชื่อเรียกบริการของตน
และรายละเอียดในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โดยมีการใช้ค าและความหมายดังน้ี 

  อิ น เท อร์ เน็ ตแบ งกิ้ ง  ( Internet Banking) หรื อ
ธนาคารอินเทอร์เน็ต หมายถึงธนาคารที่ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  อิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้ง (Electronic Banking) หรืออี
แบงกิ้ง (E-Banking) หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง
บริการของธนาคารที่ให้ลูกค้าท าธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ,เครื่อง 
ATM และเครื่องรับฝากเช็คเป็นต้น 

  ไซเบอร์แบงกิ้ง (Cyber Banking) หรือธนาคารผ่าน
สื่อสารสนเทศ หมายถึงธนาคารที่ให้บริการธุรกรรมทางการ
เงินต่างๆผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  ดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) คือการให้บริการ
ลูกค้าในการท าธุรกรรมกับธนาคารโดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้อง
มาธนาคาร เช่นท าธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะผ่านช่องทางคีออส

(ตู้เอทีเอ็ม) อินเทอร์เน็ต หรือการให้บริการทางโทรศัพท์ 
(Call Center) เป็นต้น 

     โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) คือการท าธุรกรรม
ทางการ เงินของธนาค ารต่ างๆที่ เปิ ด ให้ บ ริ การผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องมีฟังก์ชั่นรองรับ
ในการใช้ งาน เพ่ื อสามารถเชื่ อม ต่อระบบเครือ ข่าย
อินเทอร์เน็ตไปสู่บริการโมบายแบงกิ้งที่ธนาคารต่างๆเปิด
ให้ บ ริก ารได้  โดยเชื่ อม ต่อผ่ านระบบ เค รือ ข่ ายของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แก่ ระบบ GPRS, EDGE และ 3G หรือ
ผ่านทางระบบเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต เช่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) เป็นต้น (ปัญญา 
สุนทรปิยะพันธ์,2552 [3] ) 

 

 4.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเว็บเซอร์วิส (Web Service) 

1. ประวัติความเป็นมาของเว็บเซอร์วิส ก าหนด
เป็ น ม า ต ร ฐ า น โ ด ย  OASIS (Organization for the 

Advancement of Structured Information 

Standards) แ ล ะ  (W3C (World Wide Web 

Consortium) การท างานของเว็บเซอร์วิสเป็นการท างานใน
ลักษณะแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ท างานอย่างใดอย่าง
หน่ึง ระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพ่ือสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์  คือ  ภาษาเอ็กซ์ เอ็มแอล  เว็บ เซอร์ วิสมี
อินเตอร์เฟส (Interface) ที่ใช้อธิบายรูปแบบข้อมูลที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ เช่น WSDL (Web Services 

Description Language) ระบบคอมพิวเตอร์ใช้งานสื่อสาร
โต้ตอบกับเว็บเซอร์วิสตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ (สารนุกรม
ออนไลน์วิกิพีเดีย, 2550) ดังแผนภาพที่ 1 แสดงมาตรฐานที่
ใช้งานในเว็บเซอร์วิสเพ่ือให้บริการโดยเซอร์วิสต่าง  ๆ ที่
ให้บริการอยู่จะถูกเรียกใช้งานจากแอพพลิเคชันอื่น ๆ ใน
รูปแบบ RPC (Remote Procedure Call) ผ่านโปรโตคอล 

SOAP ซึ่งการให้บริการจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของ
บริการก ากับไว้ (WSDL) ซึ่งเอกสารน้ีสามารถสืบค้นและ
จัดเก็บไว้ที่เว็บไซต์รวบรวมเว็บเซอร์วิสจากหลายแหล่ง
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บริการ (Service Broker) โดยภาษาที่ถูกใช้เป็นสื่อในการ
แลกเปลี่ยน  คือ ภาษาเอ็กซ์ เอ็มแอล  (XML) ท าให้ เรา
สามารถเรียกใช้คอมโพเนนต์ใด ๆ ก็ได้ต่างแพลตฟอร์มบน
โปรโตคอลHTTP (Hypertext Transfer Protocol) ซึ่งเป็น
โปรโตคอลส าหรับเวิลด์ไวด์เว็บ อันเป็นช่องทางที่ได้รับการ
ยอมรับทั่วโลกในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างแอพพลิเคชัน
กับแอพพลิเคชัน[4] 

 
 

แผนภำพที่ 1  มาตรฐานที่ใช้งานในเว็บเซอร์วิส 

ทีมำ : นายธีรพล ด่านวิริยะกุล (2549 : 7) 

 

 4.3 เปรียบเทียบเทคโนโลยีระหวำ่งเว็บแอพพลิเคชันและ
เว็บเซอรว์ิส  
      การท างานของเว็บแอพพลิเคชันและเว็บเซอร์วิส จะ
เห็นว่าเครื่องมือทั้ งสองต่างใช้ HTTP โปรโตคอล หรือ
อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางในการสื่อสารเหมือนกัน แต่มี
วัตถุประสงค์ต่างกัน โดยเว็บ แอพพลิเคชันใช้เพ่ือการแลก
ไฟล์ HTML ระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่เว็บเซอร์วิสเป็นการ
แลก“บริการ” (Software Components) ระหว่างระบบ
สารสนเทศผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ ความสามารถโดยส่วนใหญ่จะ
ใช้ เว็บแอพพลิ เคชันในการติดต่อกับผู้ ใช้ผ่ านทางเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) เพ่ือน าเสนอข้อมูลและการท า
ธุรกรรมต่างๆ ส่วนเซอร์วิสจะท าหน้าที่ในการติดต่อกับเว็บ
เซิร์ฟเวอร์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและการท างานหรือใช้
บริการข้ามระบบกันโดยใช้เว็บแอพพลิเคชัน หรือแอพพลิเค
ชันอินเตอร์เฟส (Application Interface) ในการติดต่อกับ
ผู้ใช้ นอกจากน้ีเว็บเซอร์วิสยังสามารถท างานกับระบบต่างๆ 
ได้มากกว่า 1 ระบบ ในขณะที่เว็บแอพพลิเคชันไม่สามารถ
ท าได้โดยตรง ซึ่งการเปรียบเทียบการท างานของเว็บแอพ
พลิเคชันและเว็บเซอร์วิสสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี 

 

ตำรำงที่ 1  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเว็บ
แอพพลิเคชันและเว็บเซอร์วิส 

หัวข้อเปรียบเทียบ Web Service Web Application 

การเชื่อมต่อ Program-program Human-Program 

ภาษาที่ใช้ XML HTML 

รายชื่อที่ให้บริการ ค้นหาผ่าน UDDI ค้นหาผ่าน 
SearchEngine 

ขอบเขตงาน Business  to 

Business(B2B) 

Business to 

Customer(B2C) 

โปรโตคอล SOAP+HTTP HTTP 

ที่มำ : นายธีรพล ด่านวิริยะกุล (2549 : 9) 
      

       จำกตำรำงที่ 1  เมื่อพิจารณาจากหัวข้อเปรียบเทียบ 
ได้แก่ การเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิสท าการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างโปรแกรมกับโปรแกรมผู้ใช้สามารถใช้บริการ
จากแหล่งอื่นได้ในขณะที่ เว็บแอพพลิเคชันเชื่อมต่อกับผู้ใช้
ผ่านทางบราวเซอร์ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้จากแหล่งข้อมูล
ภายในเว็บแอพพลิเคชันที่เข้าใช้งานเท่าน้ัน ภาษาที่ ใช้เว็บ
เซอร์วิสใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเชิงข้อมูลมากกว่าเว็บแอพ
พลิเคชันที่ใช้ภาษาแสดงผลอย่าง HTML รายชื่อการบริการ
เว็บเซอร์วิสสามารถสืบค้นบริการผ่าน UDDI ในขณะที่เว็บ
แอพพลิเคชั่นค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine ขอบเขต
การใช้งานเว็บเซอร์วิสจะกว้างกว่าโดยใช้งานในเชิงพาณิชย์ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรกับองค์กรซึ่งเป็นลักษณะ 
Business-to-Business ม าก ก ว่ า เ ว็บ แอ พ พ ลิ เค ชั น ที่
ให้บริการในลักษณะเฉพาะองค์กรกับลูกค้า Business-to-

Customer โปรโตคอลที่ ใช้ งานเว็บเซอร์ วิสจึ งมี ความ
ซับซ้อนกว่าโดยมีการใช้โปรโตคอล SOAP บนโปรโตคอล 
HTTP ที่อยู่ชั้นบน ในขณะที่เว็บแอพพลิเคชันมีการส่งด้วย
โปรโคคอล HTTP อย่างเดียว 

 

  4.4 งำนวิจัยที่เก่ียวของ 
   [5] วัชระ โสธิฤทธ์ิ (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งน้ี

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบอนุมัติการท าประกัน
ชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 2) เพ่ือหาคุณภาพของ
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ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพของ
ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต 
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส และแบบประเมินคุณภาพ
ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x̅ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบ
อนุมัติการท าประกันชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 2) ผลการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
(x̅ = 4.76, S.D. = 0.15) สามารถสรุปผลการศึกษาการ
พัฒนาระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิสมีคุณภาพ สามารถท างานได้ตามขอบเขตระบบงาน
ที่ได้ท า การวิเคราะห์มาบรรลุตามจุดประสงค์ของการศึกษา
ที่ต้ังไว้ 
      [6] อรรถพล จันดา (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งน้ี
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาระบบการอนุมัติบัตรเครดิต 

ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 2) เพ่ือหา
คุณภาพของการพัฒนาระบบการอนุมัติบัตรเครดิต ธนาคาร
พาณิ ช ย์  โดยใช้ เทค โน โล ยี เว็บ เซอร์ วิส  ที่ พัฒ นาข้ึน
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 

คน เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ
อนุมั ติการทาประกันชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 

เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ ระบบการอนุมัติบัตรเครดิต 

ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและแบบ
ประเมินคุณภาพระบบการอนุมัติบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ 

โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผล
การศึกษาพบว่า 1) ระบบการอนุมัติบัตรเครดิต ธนาคาร
พาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสสามารถใช้งานได้อย่าง
มีคุณภาพ  

2) ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีผลการ
ประเมินอ ยู่ใน  ระ ดับ ดีมาก  ( x̅ = 4.65, S.D. = 0.61) 

สรุปผลการศึกษา ระบบการอนุมัติบัตรเครดิต ธนาคาร
พาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service) มี
คุณภาพ สามารถทางานได้ตามขอบเขตระบบงานที่ได้ทา
การวิเคราะห์มาบรรลุตามจุดประสงค์ของการศึกษาท่ีต้ังไว้ 

 

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  ประกอบด้วย 

     1. ระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดย
ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
     2. แบบประเมินคุณภาพระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบช าระค่า
โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งโดยใช้เทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิส 

 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

    ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยก าหนดระดับการประเมิน ดังน้ี 

  ระดับ 5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

  ระดับ 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

  ระดับ 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 

  ระดับ 1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 

 เกณฑ์ในการแปลค่าการประเมินดังน้ี[7]  (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545 : 50-100)  

4.51 – 5.00 หมายความว่า มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก 

2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย 

1.00 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 
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7. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลในกระบวนการ
ศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดังน้ี        

1. ข้ันตอนการประเมินคุณภาพของระบบ น าแบบ
ประเมินคุณภาพที่พัฒนาข้ึน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญประเมิน
หลังจากที่ผู้ เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจเช็คระบบงานที่
พัฒนาข้ึนเสร็จแล้ว จากน้ันได้น าข้อมูลที่ ได้มาท าการ
ประเมินผลทางสถิติ  

  2. ข้ันตอนการประเมินความพอใจของผู้ใช้ระบบ ผู้
ศึกษาได้น าระบบที่พัฒนาข้ึนไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้
งานระบบ จากน้ันได้แจกแบบประเมินความพอใจให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าการประเมินผลการทดลองใช้และเก็บข้อมูลที่
ได้มาค านวณทางสถิติ และสรุปผลการประเมิน 

 

8. สถิติที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติพ้ืนฐานและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

9. ผลกำรศึกษำ 
      9.1 ผลกำรพัฒนำระบบช ำระค่ ำโทรศัพท์ผ่ ำน
อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ท าให้
ได้ระบบที่มีส่วนประกอบดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภำพที ่2 แสดงภาพรวมระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 

 

 จากภาพที่1 ประกอบด้วย  

 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว 
เช็คยอดเงิน ช าระค่าโทรศัพท์ ดูรายละเอียดผลการช าระ
ค่าบริการได้ 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้ 

ส่วนของธนาคารจ าลอง สามารถโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร จัดการบัญชี ตรวจสอบข้อมูลการโอนได้ 

ส่วนของผู้ให้บริการโทรศัพท์จ าลอง แจ้งยอดค่าบริการ
โทรศัพท์ ตรวจสอบการช าระค่าบริการได้ 

 

 
 

ภำพที่ 8 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 

 

      ผลการพัฒนาระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  มีขอบเขตซึ่ง 
ประกอบด้วย ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ ระบบสมัครสมาชิก 

ระบบเช็คยอดเงิน  ระบบธนาคารจ าลอง ระบบผู้ให้บริการ
โทรศัพท์จ าลอง ระบบช าระค่าโทรศัพท์  ระบบแจ้งผลการ
ช าระค่าบริการโทรศัพท์ และระบบ Check Statement 

บัญชีธนาคาร (Web service provider) 

    ผลการพัฒนาด้านผู้ใช้งานระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่าน
อิน เทอร์ เน็ตแบงค์กิ้ ง  โดยใช้ เทคโนโลยี เว็บ เซอร์ วิส  
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 
     1) ผู้ใช้งาน ช าระค่าโทรศัพท์ผ่านระบบ 

 2) ผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
  

9.2 วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพของผู้เชี่ยวชำญ 

ผู้ศึกษาน าข้อมูลการประเมินคุณภาพมาท าการวิเคราะห์
หาค่าสถิติ ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพ 

รำยกำร 
ผลกำรประเมิน 

�̅� S.D. ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำม
ระบบของผู้ใช้งำน  (Functional 

Test)   
4.53 0.55 มำกท่ีสุด 
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   1.  ระบบสมาชิก 

   2.  ระบบเช็คยอดเงิน 

   3.  ระบบช าระค่าบริการโทรศัพท ์

   4.  ระบบแจ้งผลการช าระค่าบริการ
โทรศัพท์ 
   5.  ระบบ Check Statement 

4.33 

4.33 

4.67 

4.67 

 

4.67 

0.58 

0.52 

0.58 

0.52 

 

0.58 

มาก 
มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
ด้ำนกำรใช้งำนของโปรแกรม 
(Usability Test) 4.29 0.33 มำก 

    1.  มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 
    2.  มีการจัดหมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการ
สืบค้น 
    3.  โปรแกรมมีการใช้งานง่าย 
สะดวกกับผู้ใช้ 
    4.  การจัดเน้ือหามีความต่อเน่ือง ใช้
งานง่าย 
    5.  โปรแกรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
    6.  การเชื่อมต่อของระบบ
ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
    7.  มีความสอดคล้องและตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

4.00 0.00 มาก 
 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 
   
4.33 0.58 มาก 
 

4.33 

 

0.58 

 

มาก 
 

4.67 

 

0.58 

 

มากที่สุด 
 

4.67 

 

4.00 

 

0.58 

 

0.00 

 

มากที่สุด 
 
มาก 

ด้ำนผลลัพธ์ท่ีได้จำกโปรแกรม  
(Result Test) 4.33 0.58 มำก 

    1.  ความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูล 

 

4.33 

 

0.58 

 

มาก 
    2.  ความถูกต้องของหน้ารายงานผล 4.33 0.58 มาก 

ด้ำนควำมปลอดภัย (Security Test) 4.33 0.79 มำก 
    1.  ความเหมาะสมของการเข้าถึง
ข้องมูลของผูใ้ช ้

 

4.67 

 

0.58 

 

มากที่สุด 
    2.  ความเหมาะสมของระบบรักษา
ความปลอดภัย 

4.00 1.00 มาก 

ด้ำนคู่มือกำรใช้งำนและกำรตดิตั้ง
ระบบ (Documentation and 

Installation) 
4.93 0.12 มำกท่ีสุด 

    1.  ตัวอักษรมีความสวยงาม ขนาด
เหมาะสมอ่านง่าย 

 

4.67 

 

0.58 

 

มากที่สุด 
    2.  ความถูกต้องของเอกสาร 5.00 0.00 มากที่สุด 
    3.  สีของตัวอักษรมีความชัดเจน
อ่านง่าย 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 
    4.  คู่มือมีการจัดรูปแบบได้อย่าง    

เหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
    5.  ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความ
เหมาะสม 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.48 0.47 มำก 

 

 จากตารางที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (&  = 4.48, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า  ด้ านคู่มื อการใช้ งานและการติดต้ังระบบ 
(Documentation and Installation) มีผลการประเมินอยู่
ในระดับมากที่สุด (&  = 4.93, S.D. = 0.12) 
 

  9.3 วิเครำะห์ผลกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ 

      ผู้ศึกษาน าผลการประเมินความพึงพอใจมาท าการ
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ผลการหาความพึงพอใจดังแสดงใน
ตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

รำยกำร 
ผลกำรประเมิน 

&  S.D. 
กำรแปล

ควำมหมำย 
ด้านการออกแบบโปรแกรม 4.55 0.54 มากที่สุด 

ด้านการจัดเก็บข้อมูล 4.65 0.50 มากที่สุด 

ด้านการสืบค้น 4.56 0.50 มากที่สุด 

ด้านการน าเสนอข้อมูล 4.58 0.53 มากที่สุด 

คู่มือการใช้งานระบบ 4.55 0.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.58 0.52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (&  = 4.58, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การประเมินด้านการจัดเก็บข้อมูล 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (&  = 4.65, S.D. = 

0.50) 
 

10. สรุปและอภิปรำยผล 

10.1 กำรพั ฒ นำระบบ ช ำ ระค่ ำ โท รศั พ ท์ ผ่ ำ น
อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 

       ผลการพัฒนาช าระค่าโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์
กิ้ง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ที่เป็น

742



The 4rd ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

 

เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก การพัฒนาผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการ 
SDLC จ านวน 5 ข้ันตอนในการพัฒนาระบบ ท าการ
สอบถามข้อมูลจากเพ่ิมเติม การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมท าให้ได้
ระบบงานที่ชัดเจน อีกทั้งระบบทุกข้ันตอนผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ ไข และ
นอกจากน้ี ยังมีผู้ช านาญทางด้านโปรแกรมด้านการพัฒนา
ระบบคอยให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้การพัฒนาระบบช าระค่าโทรศัพท์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ส าเร็จ
สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ อรรถพล จันดา 
(2558) ที่ท างานวิจัยเรื่อง ระบบการอนุมั ติบัตรเครดิต 

ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  ที่ศึกษา
ระบบงานจากสถานที่จริง และมีการประเมินระบบงานโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ได้ระบบงานที่สมบูรณ์มีคุณภาพ 
 

10.2 กำรประเมินคุณภำพของผู้เชี่ยวชำญ 

         การประเมินคุณภาพของระบบมีผลการประเมินโดย
ร วม อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม าก  ( &=  4.48, S.D.=0.47)  ที่ ผ ล
การศึกษาเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากในข้ันตอนการพัฒนาผู้
ศึกษาได้น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูก
ต้อง และปรับปรุงแก้ไข แล้วน าระบบที่พัฒนาข้ึนไป  ให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของ
ระบบ จากน้ันท าการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับค าแนะน า 
สอดคล้องกับ อรรถพล จันดา ที่ท างานวิจัยเรื่องการพัฒนา
ระบบการอนุมั ติบัตรเครดิต  ธนาคารพาณิ ชย์  โดยใช้
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (&= 4.65, S.D. = 0.61) 

 

10.3 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

      การประเมินความพึงพอใจของระบบมีผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (&=4.58, S.D.=0.52) ที่ผล
การศึกษาเป็นเช่นน้ี ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฏีและการออกแบบ
ระบบเพ่ือให้มีความน่าสนใจและมีความต่ืนเต้น ดึงดูด
ส าหรับผู้ใช้ โดยเน้นในเรื่องการออกแบบให้สามารถใช้งาน
ได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน และนอกจากน้ีผู้พัฒนาได้

จัดท าคู่มือในการใช้งานของระบบเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถศึกษา
ได้อย่างเข้าใจ  
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การพัฒนาระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 

Ocean Life Insurance with service-oriented architecture 

Health Insurance Payment System. 

เบญญาลักษณ์ โยธามาตย์1* วีระพน ภานุรักษ2์ เดือนเพ็ญ ภานุรักษ3์ 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2,3 

benyalak2204@gmail.com*, panurag@hotmail.com, keroiloveu@gmail.com 

บทคัดย่อ 
        การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนา
ระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิตด้วย
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ  2) เพ่ือหาคุณภาพของระบบ 3) 
เพ่ือหาความพอใจของผู้ใช้ระบบ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
คือนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ชั้นปีที่ 4 หมู่ 
2 จ านวน 35 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือใน
การศึกษาได้แก่ ระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทยสมุทร
ประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ แบบประเมิน
คุณภาพของระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต &  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบจ่าย
ค่าประกันสุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรม
เชิงบริการ สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 2) ผลการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีผลการประเมิน
อยู่ใน ระดับมากที่สุด ( &= 4.60, S.D. = 0.60) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (&= 4.67, S.D. = 0.44) 

ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพ, 
ไทยสมุทรประกันชีวิต, สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 

Abstract
This study aims to: 1) develop a system 

to pay for health insurance Life Insurance Thailand 
with two service-oriented architecture) to 
determine the quality of the system, 3) to 
determine the satisfaction of the users of the 
system. The goal of the study The students of 
Information Technology Faculty Shares in Year 4 
among 35 people with two random groups. Study 
tools include: The system paid for health insurance 
Life Insurance Thailand with service-oriented 
architecture. A quality assessment system And 
satisfaction The statistics used in this study is the 
arithmetic mean. And standard deviation S.D. 
results showed that 1) pay health insurance Life 
Insurance Thailand with service-oriented 
architecture. Applicable quality 2) The quality of 
the 3 experts have evaluated is. The highest level 
( & = 4.60, S.D. = 0.60) evaluated satisfaction. 
Effective rate is at the highest level 
(&= 4.67, S.D. = 0.44). 

Keyword: System development, system pay for 
health insurance, Thailand Life Insurance,  
service-oriented architecture. 
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1. บทน า
    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมากเห็นได้จากทุกวันน้ี
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการท างาน มี
ระบบต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว 
แม่นย า  และมีประสิท ธิภาพในการท า ง านมาก ข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Banking, Finance, 
Telecom, และ Insurance จึงท าให้มีเทคโนโลยีตัวหน่ึงที่
ส าคัญเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจเหล่าน้ี คือ สถาปัตยกรรม
เชิงบริการ (Service-Oriented Architecture : SOA) เป็น
แบบจ าลองการจัดระเบียบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของ Service แบบจ าลองน้ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ 
ความสามารถ และการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของ
ระบบต่างๆของซอฟต์แวร์ ท่ีมีการเชื่อมต่อสื่อสารกัน 
เพ่ือให้ผู้ใช้ องค์กร ทั้งภายในและภายนอก สามารถค้นหา
ข้อมูล แลกเปลี่ยน Service ของข้อมูลได้ การส่งข้อมูล
ระหว่าง SOA Service จะใช้เอกสารที่เป็น  XML ผ่าน  
XML Schema การสื่อสารระหว่างเซอร์วิสน้ัน สามารถท า
ไ ด้ ในระบบที่ หลากหลายโ ดยไม่ จ า เป็น ต้องทร าบ
รายละเอียดของแฟลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่เซอร์วิสน้ัน  

   ปัจจุบันประกันสุขภาพ มีระบบไว้ให้บริการแก่
ประชาชน แต่ยังมีปัญหาในการให้บริการ เน่ืองจากลูกค้า
ประกันชีวิตบางคนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ห่างไกล เดินทางไป
ต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดท าให้ไม่สามารถที่จะมาจ่ายค่า
ประกันสุขภาพตามช่องทางการจ่ายเงินเดิมได้ ท าให้
เสียเวลา  เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบันน้ียังเป็นการ
จ่ายเงินประกันสุขภาพแบบการจ่ายผ่านตัวแทนขายประกัน
หรือพนักงานอยู่เท่าน้ัน ท าให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินประกัน
สุขภาพให้แก่บริษัทประกันดังน้ี คือ มีความยุ่งยากในการ
จ่ายเงินประกันสุขภาพให้แก่บริษัทประกัน มีความผิดพลาด
เกิดข้ึน และเกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินประกันสุขภาพ
ให้แก่บริษัทประกัน  

    จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 

ข้ึนมาช่วยแก้ไขปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา ช่วยลดปัญหา
ของความล้าช้าด้านเวลา ลดปัญหาในการจ่ายค่าประกัน
สุขภาพ ท าให้กระบวนการท างานมีมีความสะดวกรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพในการท างานมากย่ิงข้ึน 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพ่ือพัฒนาระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทยสมุทร

ประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพ

ไทยสมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจ่ายค่าประกัน

สุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ

3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 กลุ่มเป้าหมาย
     กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือนักศึกษาสาขา

เทค โนโล ยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโล ยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2 จ านวน 
35 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) 

3.2 ระยะเวลาในการศึกษา 
      เดือนตุลาคม 2558 – เดือนพฤษภาคม 2559 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
4.1 แนวคิดของการประกันสุขภาพ
    แนวคิ ดของหลั กปร ะกั นสุ ขภ าพ  คื อก า ร ให้

หลักประกันแก่ผู้เอาประกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
อนามัย ซึ่งสามารถ แสดงให้เห็นได้ใน 2 นัย โดยนัยแรกเป็น
หลักประกันทางตรงด้านการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
ยาและค่ารักษาพยาบาล อีกนัยหน่ึงเป็นหลักประกัน
ทางอ้อมโดยการชนเชยส่วนของร่างกายที่สูญเสียไป อัน
เน่ืองมาจาก การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเพราะได้รับ
อุบัติเหตุ 

4.2 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented 

Architecture) 
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    ส ถาปั ตยกร รม เชิ ง บ ริ ก า ร  Service Oriented 
Architecture (SOA) คือ แบบจ าลองการจัดระเบียบ และ
พัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของ Service แบบจ าลองน้ี
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ ความสามารถ และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานของระบบต่างๆของซอฟต์แวร์ ที่มี
การเชื่อมต่อสื่อสารกัน เพ่ือให้ผู้ใช้ องค์กร ทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถค้นหาข้อมูล แลกเปลี่ยน Service ของ
ข้อมูลได้อย่างอิสระโดยไม่ค านึงถึงภาษาที่ใช้พัฒนาของ
โปรแกรม หรือความแตกต่างกันทางด้านเทคโนโลยี 

ภาพที ่1 แบบจ าลองสถาปัตยกรรมเชิงบริการ Service 
Oriented Architecture (SOA) 

4.3 วงจรการพัฒนาระบบงาน (System 

Development Life Cycle : SDLC) 

   วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development 
Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical 
Process) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนา
อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือน าระบบเดิมที่มีอยู่
แล้วมาปรับเปลี่ ยนให้ ดี ย่ิง ข้ึน ภายในวงจร น้ีจะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะได้แก่ ข้ันตอนการวางแผน
ระบบ (System Investigation) ข้ันตอนการวิเคราะห์ระบบ 
( System Analysis) ข้ั น ต อ นก า ร อ อ ก แบบ  ( System 
Design) การพัฒนาระบบ (System Implementation) 
ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ  ( System 
Maintenance and Review) 

4.4 วิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML (Unified 

Modeling Language)      

   วิเคราะห์และออกแบบระบบด้วย UML (Unified 
Modeling Language) คือ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุเป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้ม
ที่ จ ะ ท ด แ ท น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ แ บ บ เ ดิ ม 
กระบวนการพัฒนาระบบตามแบบวิธี Rational Unified 
Process ห รื อ  Rational Objectory Process เ ป็ น
กระบวนการที่ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาระบบทั้งหมด 
โดยการพิจารณาทั้งงานด้านการบริหารและงานด้านเทคนิค 
กระบวนการพัฒนาจะมีลักษณะการท าซ้ า (Iterative) และ
การเพ่ิมข้ึน (Incremental) ดังน้ันงานที่ท าจะไม่มีมากใน
คราวเดียวกันในตอนสุดท้ายของโครงงาน แต่จะมีการแบ่ง
งานออกเป็นช่วงๆ (Phase) ในช่วงของการสร้างระบบ 
(Construction Phase) การทดสอบและการรวบรวม
ส่วนย่อยเข้ากับระบบรวม จะมีการท าซ้ าหลายๆ ครั้ง เพ่ือ
จะให้ได้โปรแกรมที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการใน
การท าซ้ าแ ต่ละรอบจะประกอบด้วยการ วิเคราะห์  
(Analysis) การออกแบบ (Design) การเขียนโปรแกรมที่ใช้
ในการสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ( Implement) และ
การทดสอบระบบ (Testing) 

     4.5 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ Java 

        ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ Java คือ ภาษาโปรแกรมเชิง
วัตถุ พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่บริษัท 
ซันไมโครซิส เ ต็มส์  ภาษาน้ีมีจุดประสงค์ เ พ่ือใช้แทน
ภาษาซีพลัสพลัส C++ โดยรูปแบบที่เพ่ิมเติมข้ึนคล้ายกับ
ภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษาน้ีเรียกว่า 
ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งต้ังชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ท างานของ เจมส์ 
กอสลิง แล้วภายหลังจึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ “จาวา” ซึ่งเป็นชื่อ
กาแฟแทน จุดเด่นของภาษา Java อยู่ที่ผู้เขียนโปรแกรม
สามารถใช้หลักการของ Object-Oriented Programming 
มาพัฒนาโปรแกรมของตนด้วย Java ได้ 
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 4.6 ภาษา XML (Extensible Markup Language) 
       ภาษา XML (Extensible Markup Language) คือ

ภาษาหน่ึงที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล ซึ่งภาษาที่ใช้ก าหนด
รูปแบบของค าสั่งภาษา HTML หรือที่เรียกว่า Meta Data 
ซึ่งจะใช้ส าหรับก าหนดรูปแบบของค าสั่ง Markup ต่าง ๆ ถ้า
เปรียบเทียบกับภาษา HTML จะแตกต่างกันที่ HTML ถูก
ออกแบบมาเพ่ือการแสดงผลอย่างเดียวเท่าน้ัน เช่นให้
แสดงผลตัวเล็ก ตัวหนา ตัวเอียง เหมือนที่เคยเห็นในเว็บเพ็จ
ทั่วไป แต่ภาษา XML น้ันถูกออกแบบมาเพ่ือเก็บข้อมูล โดย
ทั้งข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลน้ันๆไว้ด้วยกัน ส่วนการ
แสดงผลก็จะใช้ภาษาเฉพาะซึ่ งก็คือ XSL (Extensible 
Stylesheet Language) 

4.7 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ MySQL 

    ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ MySQL คือ MySQL จัดเป็น
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS: Relational 
Database Management System) ตัวหน่ึง ซึ่งเป็นที่นิยม
กันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกของอินเตอร์เน็ต 
สาเหตุเพราะว่า MySQL เป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูง เป็นทางเลือกใหม่จากผลิตภัณฑ์ระบบ
จัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน ที่มักจะเป็นการผูกขาดของ
ผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่ตัว นักพัฒนาระบบ 

     4.8 การประเมินคุณภาพ 

         การประเมินคุณภาพ คือ การหาประสิทธิภาพ
ส าหรับการวิจัยเชิงทดลองตามแนวทางการวิจัยด้านระบบ
สารสนเทศ โดยวิธี Black box และ White box การหา
ประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าเป็นตัวแปรการทดลองที่ นิยม
ประเมินกันอย่างแพร่หลายในการวิจัยเชิงทดลองทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับแนวทางการวิจัยด้านระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาซอฟท์แวร์หรือ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ เพ่ือน าไปใช้กับบุคลากร
หรือใช้งานภายในองค์กร 

4.9 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   โยธิน  คันสนยุทธ (2530 : 77-86) [3] ได้กล่าวถึง

เครื่องมือวัดความพึงพอใจว่า การจะค้นหาว่าบุคคลมีความ

พึงพอใจหรือไม่   วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการถาม   ซึ่งการศึกษา
ในระยะหลัง ๆ ที่ต้องมีผู้บอกข้อมูลจ านวนมาก ๆ มักใช้
แบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert)   ประกอบด้วยชุดของค าถาม  และมี
ตัวเลือก 5 ตัว  ส าหรับเลือกตอบ คือมากที่สุด  มากปาน
กลาง  น้อย  น้อยที่สุด  และคะแนนความพึงพอใจน้ัน
สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่า  บุคคลมีความพึงพอใจในด้าน
ใดสูง และด้านใดต่ าโดยใช้วิธีการทางสถิติ 

   4.10 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   ศดานันท์ ศรีชัยปัญหา (2558 : บทคัดย่อ) การวิจัย

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) การพัฒนาระบบจ่ายเงินค่า
ฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านธนาคารโดยใช้เทคโนโลยีเ ว็บ
เซอร์วิส กรณีศึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 2) เพ่ือประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบ
จ่ายเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านธนาคารโดยใช้เทคโนโลยี
เว็บเซอร์วิส กรณีศึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือใน
การศึกษาได้แก่ ระบบจ่ายเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่าน
ธนาคารโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  กรณีศึกษาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แบบ
ประเมินคุณภาพระบบจ่ายค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่าน
ธนาคารโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

  วัชระ โสธิฤทธ์ิ (2558 : บทคัดย่อ) [4] การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบอนุมัติการท าประกัน
ชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 2) เพ่ือหาคุณภาพของ
ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพของ
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ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต 
โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส และแบบประเมินคุณภาพ
ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต &  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) 
ระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 2) ผลการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
(&= 4.76, S.D. = 0.15) สามารถสรุปผลการศึกษาการ
พัฒนาระบบอนุมัติการท าประกันชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิสมีคุณภาพ สามารถท างานได้ตามขอบเขตระบบงาน
ที่ได้ท า การวิเคราะห์มาบรรลุตามจุดประสงค์ของการศึกษา
ที่ต้ังไว้

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  ประกอบด้วย
1. ระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิต

ด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
2. แบบประเมินคุณภาพระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพ

ไทยสมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
3. แบบสอบถามความพอใจผู้ใช้ระบบจ่ายค่าประกัน

สุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการประเมินคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยก าหนดระดับการประเมิน ดังน้ี 

ระดับ 5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 

 ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ 
แปลผลตามค่าเฉลี่ย ดังน้ี [1] 

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 

7. วิธีด าเนินโครงการและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบ ตามข้ันตอน วงจรการพัฒนา

ร ะ บ บ  ( System development life cycle : SDLC) 5 
ข้ันตอน (Stair. 1996 : 411-412) 

 1 . 1  ข้ั น ตอ นก า ร ว า ง แผ น ร ะ บ บ  ( Systems 
Planning) ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบ แนวโน้มในการพัฒนาองค์กร โดยศึกษา
ความต้องการและลักษณะของรายงานที่เกิดข้ึนเพ่ือใช้ใน
ระบบงาน วิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบันในแต่ละข้ันตอน 
ข้อมูลที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ในการน าเสนอ ตลอดจนสื่อที่ใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูล 

 1 . 2  ข้ันตอนการ วิ เ ค ร าะห์ ร ะบบ  ( Systems 
Analysis) น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1.1 มาวิเคราะห์ 
ระบบงานใหม่ โดยใช้หลักการและทฤษฎี UML (Unified 
Modeling Language) เข้ามาช่วยในการ วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบงานใหม่  เพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพของ
ระบบงานใหม่  โดยในการวิเคราะห์น้ันจะแบ่งออกเป็น 4  
ส่ ว น  ไ ด้ แ ก่  Use Case Diagram, Activity Diagram, 
Sequence Diagram และ Class Diagram 

 1.3 การออกแบบ (System Design) น าข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ระบบ ในข้ันตอนที่ 1.2 มาท าการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล และออกแบบหน้าจอ จนครบทุกระบบ
น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอค าชี้แนะ จากน้ันท าการสร้าง
แบบประเมินคุณภาพและ แบบประเมินความพึงพอใจ 
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนเพ่ือ หาคุณภาพ  

 1.4 การพัฒนาระบบ (Systems Implementation) 
น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.3 มาท าการพัฒนาระบบโดยใช้
หลักการตามสถาปัตยกรรมเชิงบริการ Service Oriented 
Architecture (SOA) พัฒนาฐานข้อมูลชนิด MySQL จากน้ัน
ท าการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน UI ด้วยโปรแกรมภาษา 
Java จนเสร็จสมบูรณ์ จากน้ันท าการตรวจสอบการท างาน
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เบื้องต้นด้วยตัวเอง จากน้ันปรับปรุงและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน เ พ่ือประเมินคุณภาพของระบบงานที่
พัฒนาข้ึน  

 1.5 การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (Systems 
Maintenance and Review) จัดท าคู่มือซึ่งประกอบไปด้วย 
ข้ันตอนการติดต้ัง การใช้งานระบบทั้งส่วนผู้ดูแลระบบและ
ส่วนผู้ใช้งาน 

8. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใชส้ถิติพ้ืนฐานและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

9. ผลการศึกษา
9.1 ผลการพัฒนาระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทย

สมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ท าให้ได้
ระบบที่มีส่วนประกอบดังภาพที่ 2 

   ภาพที่ 2 Use-Case Diagram ของระบบจ่ายค่าประกนั 
  สุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิต  

จากภาพที ่2 ประกอบด้วยผู้ใช้ (Actor) 4 กลุ่ม คือ 
1. ลูกค้า (Customer)
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin)
3. ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
4. ผู้อนุมัติ (Approver)
5. ธนาคารจ าลอง (Bank)

ผลการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ แสดงดังภาพที่ 3 

    ภาพที่ 3 หน้าจอของระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทย 
   สมุทรประกันชีวิต 

       จากภาพที่ 3 แสดงผลลการพัฒนาระบบจ่ายค่าประกัน
สุขภาพไทยสมุทรประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
มีขอบเขตซึ่งประกอบด้วย ระบบ ระบบจัดการสมัครสมาชิก 
ระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพ ระบบตรวจสอบเอกสาร  ระบบ
ธนาคารจ าลอง ระบบอนุมัติบัตรประกันสุขภาพ  ระบบแจ้ง
ผลการช าระค่าประกันสุขภาพ ระบบแจ้งผลการตรวจสอบ
เอกสาร ระบบรายงาน ระบบจัดการผู้ใช้งาน และระบบ 
Check Statement บั ญ ชี ธ น า ค า ร  (Web service 
provider) 
    ผลการพัฒนาด้านผู้ใช้งานระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพ
ไทยสมุทรประกันชี วิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 

1) ลูกค้า เพ่ือท าการช าระค่าประกันสุขภาพไทยสมุทร
ประกันชีวิตผ่านอินเตอร์เน็ต 

2) ผู้ตรวจสอบเอกสาร เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ท าหน้าที่
ตรวจความถูกต้องของเอกสารที่ส่งเข้ามาในระบบ แล้วส่งต่อ
ให้กับ ฝ่ายอนุมัติ 

3) ผู้อนุมัติ เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร ท าหน้าทีพิจารณา
เอกสารข้อมูลที่ส่งมาจาก เจ้าหน้าธนาคาร แล้วพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติ 

4) ผู้ดูแลระบบ ท าหน้าท่ีจัดการผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

9.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้ศึกษาน าข้อมูลการประเมินคุณภาพมาท าการวิเคราะห์
หาค่าสถิติ ผลการหาคุณภาพดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

& S.D. 
การแปล
ความหมาย 

ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน 
(Functional Test) 
1. ระบบสมาชิก 4.67 0.34 มากที่สุด 

2. ระบบย่ืนจ านองออนไลน์ 4.55 0.44 มากที่สุด 
3. ระบบตรวจสอบเอกสาร 4.53 0.58 มากที่สุด 
4. ระบบอนุมัติ 4.67 0.56 มากที่สุด 
5. ระบบออกใบเสร็จ

สัญญาจ านอง
4.55 0.67 

มากที่สุด 

6. ระบบ Check Statement 4.67 0.58 มากที่สุด 
รวม 4.61 0.53 มากที่สุด 
ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 
1. มีความถูกต้อง ชัดเจน

น่าเชื่อถือ
4.33 0.58 

มากที่สุด 

2. มีการจัดหมวดหมู่ ให้
ง่ายต่อการสืบค้น

4.78 0.65 
มากที่สุด 

3. โปรแกรมมีการใช้งาน
ง่ายสะดวกกับผู้ใช้

4.54 0.54 
มากที่สุด 

4. การจัดเน้ือหามีความ
ต่อเน่ือง ใช้งานง่าย

4.76 0.58 
มากที่สุด 

5. โปรแกรมสามารถน ามาใช้  
     ประโยชน์ได้จริง 

4.75 0.67 
มากที่สุด 

6. มีความสอดคล้องและ
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใชง้าน

4.67 0.33 
มากที่สุด 

รวม 4.64 0.56 มากที่สุด 
ด้านผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรม (Result Test) 
1. ความถูกต้องในการเพิ่ม

ลบ แก้ไข ข้อมูล
4.56 0.76 

มากที่สุด 

2. ความถูกต้องของรายงานผล 4.55 0.66 มากที่สุด 
รวม 4.56 0.71 มากที่สุด 
รวมท้ังหมด 4.60 0.60 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดับดีมากท่ีสุด (&  = 4.60, S.D. = 0.60)  

 9.3 วิเคราะห์ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ 

 ผู้ศึกษาน าผลการประเมินความพึงพอใจมาท าการ
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ผลการหาความพึงพอใจดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการ 
ผลการประเมิน 

& S.D. 
การแปล
ความหมาย 

1. การประเมินด้านความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ 
(Functional Requirement 
Test)  

4.68 0.30 มากที่สุด 

2. การประเมินด้านการท างาน
ได้ตามฟังก์ชั่นของระบบ 
(Functional Test)  

4.66 0.45 มากที่สุด 

3. การประเมินด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ (Usability 
Test)  

4.66 0.18 มาก 

4. การประเมินด้านความ
ปลอดภัยของระบบ (Security 
Test) 

4.83 0.67 มากที่สุด 

5. การประเมินด้านคู่มือการใช้
งานระบบ (Documentation) 

4.52 0.58 มาก 

รวม 4.67 0.44 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่
ในระดับดีมากท่ีสุด (&  = 4.67, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านความปลอดภัย (Security Test) มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (&  = 4.83, S.D. = 0.67) 

10. สรุปและอภิปรายผล
10.1 การพัฒนาระบบจ่ายค่าประกันสุขภาพไทยสมุทร

ประกันชีวิตด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ประกอบด้วย 12 
ส่วน ได้แก่  ระบบ Login ระบบสมัครสมาชิก ระบบ
ตรวจเช็คข้อมูลการประกัน ระบบช าระค่าประกัน ระบบ
รายงาน ระบบแจ้งช าระค่าประกัน ระบบ Logout ระบบตัด
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เงินโดยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ระบบโอนเงินโดย 
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ  ระบบตรวจสอบเลขบัญชีโดย
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ ระบบตรวจสอบยอดเงินเพ่ือตัด
เงินโดยสถาปัตยกรรมเชิงบริการ และระบบธนาคารจ าลอง 
ที่เป็นเช่นน้ันอาจเน่ืองมาจากผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาจาก
ระบบงานจริง นอกจากน้ันผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการ SDLC 
จ านวน 5 ข้ันตอนประกอบด้วย 1) การวางแผนระบบ 2) 
การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนา
ระบบ และ 5) การติดต้ังและด าเนินการใช้ระบบ มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบ และได้น าระบบเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
ระบบงานออกมาชัดเจน ท าให้ได้ข้อมูลตรงตามงานที่มีใน
ระบบ สอดคล้องกับ ประภาพร  พิทา  [2] ที่ท างานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบช าระค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายเดือน
ผ่านบัตรเครดิตด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ที่ศึกษาระบบงาน
ด้วยกระบวนการ SDLC จ านวน 5 ข้ันและใช้ UML ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ผลการศึกษาได้ระบบ
ช าระค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ด้วย
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
    10.2 การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
     การประเมินคุณภาพของระบบมีผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( &  = 4.60, S.D.=0.60) ที่ผล
การศึกษาเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากในข้ันตอนการพัฒนาผู้
ศึกษาได้น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูก
ต้อง และปรับปรุงแก้ไข แล้วน าระบบที่พัฒนาข้ึนไป ให้
ผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ ประเมินความเหมาะสมของระบบ จากน้ันท า
การปรับปรุ งแก้ ไขตามที่ ไ ด้รับค าแนะน า สอดคล้อง
สอดคล้องกับ ประภาพร  พิทา  [2] ที่ท างานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบช าระค่าบริการโทรศัพท์มือถือรายเดือนผ่าน
บัตรเครดิตด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ผลการประเมิน
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.53, S.D. = 0.28) 

   10.3 การประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของระบบมีผลการประเมิน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (&= 4.67, S.D.=0.44) 
ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากในข้ันตอนการ
พัฒนาผู้ศึกษาได้น าระบบที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วให้
ผู้ใช้ได้ทดลองใช้ พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือประกอบการใช้งานที่
เน้นความเข้าใจง่าย สอดคล้องกับประภาพร  พิทา  [2] ที่
ท า ง าน วิจั ย เ รื่ อ ง ก า ร พัฒนาร ะบบช า ระค่ าบ ริ การ
โทรศัพท์มือถือรายเดือนผ่านบัตรเครดิตด้วยเทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วิส ผลการวิจัยพบว่าความพอใจของกลุ่มตัวอย่าง มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.07) 

11. ข้อเสนอแนะ
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควร พัฒนาให้สามารถใช้กับ 
Application บนระบบมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ Android 
และ IOS 
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บทคัดย่อ 
เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มมากขึ้น และมักพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็น
ผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอด
เลือดสมองมาก เป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคมะเร็ง จึงได้มีการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโรค
หลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นแอพพลิเคช่ันที่ใช้ง่ายเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็น
โรคนี้ และผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อหาวิธีป้องกันโรค ในแอพพลิเคช่ันมี
ฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจเช่น การแจ้งเตือนรับประทานยา การแจ้งเตือน
พบแพทย์ การค านวณ BMI และBMR การเก็บบันทึกค่าความดัน
แสดงผลออกมาเป็นกราฟ ผู้ใช้ยังสามารถบันทึกหมายเลขฉุกเฉินของ
ตนเองได้ 

Abstract 
    Due to the increasing number of stroke patients which 
are always found as the elderly. Thailand is the country 
which has the second largest rate of stroke patients’ death 

next to cancer. Hence, we have developed the application 
for Stroke and Ischemic Heart Disease (ASID) on Android OS 
which provides the basic information of the stroke. The 
application is user-friendly and compatible with the stroke 
patients or people who need to treated to prevent the 
illness. A great deal of interesting functions is featured for 
the application. For instance, notification to take pills, BMI 
and BMR calculator, gathering the pressure and show the 
result in graphs and theusers are also able to record the 
emergency number. The application could lead the patient 

 

 

 

 

to the proper way of Stoke and Ischemic Heart Disease 
treatment. 

ค ำส ำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง,โรคหลอดเลือดสมองแตก, โรคหลอด
เลือดสมองตีบ,โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

1. บทน ำ
ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และท าให้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
รอบตัวได้รวดเร็วกว่าในอดีต ท้ังยังมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน เพื่อเพิ่ม
ช่องทางของการให้ข้อมูล โดยเน้นความรวบรัด เข้าใจง่าย และเป็น
มิตรกับผู้ใช้  นอกจากหนังสือและข้อมูลบนเว็บไซต์แล้ว แอพพลิเคช่ัน
ในโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีส าหรับการกระจายความรู้อีก
ช่องทางหนึ่ง โดยเฉพาะความรู้ด้านสุขภาพเช่น โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมักถูกละเลยและไม่ได้รับการสนใจ 

2. ท่ีมำและวัตถุประสงค์
โรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มักพบในคนที่มี

อายุหรือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ และส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
ทั้งหมดนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ [9] ส่วนปัจจัยที่
สามารถหลีกเลี่ยงได้คือ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดัน โรคหัวใจ 
และไขมันเลือดสูง แต่ปัจจุบันคนไทยเป็นโรคเหล่านี้มาก เนื่องจากคน
ไทยส่วนใหญ่หันมาสนใจสุขภาพน้อยลง อาจเป็นเพราะสังคมที่เร่งรีบ 
ความเครียดจากการท างานหรือจากครอบครัว ท าให้ไม่มีเวลาออก
ก าลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพซึ่งอาจท าให้เกิดโรคเหล่านี้ได้และจะ
น ามาซึ่งโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ส ำหรับให้ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด 
Android Application for Stroke and Ischemic Heart Disease 
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     เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) [11] และโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ(Ischemic Heart Disease) [10] เป็นโรคที่คนไทยเสียชีวิต
มากที่สุดรองจากโรคมะเร็งจึงเป็นโรคที่ควรให้ความส าคัญและรู้จัก
ศึกษาวิธีการป้องกันและรักษา ผนวกกับการใช้โทรศัพท์มือถือที่ก าลัง
แพร่หลายและมีบทบาทในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน จึงได้มีการ
พัฒนาแอพพลิ เค ช่ันให้ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ โรค เหล่ านี้  
วัตถปุระสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นคู่มือในอีกช่องทางหนึ่งในการ
เข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้ศึกษาเป็นแนวทาง และเตรียมความ
พร้อมส าหรับการดูแลและป้องกันตนเอง รวมไปถึงการดูแลบุคคลใน
ครอบครัวซึ่งป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ ในส่วนของผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ ก็จะได้ใช้แอพพลิเคช่ันเป็นคู่มือในการดูแลตนเอง
เบื้องต้นได้อย่างถูกแนวทาง  

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น ASID
3.1 ระบบปฏิบัติกำร แอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฏิบัติการ
แบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open Source) โดยบริษัท กูเกิ้ล 
(Google Inc.) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีจ านวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลาย
ระดับ หลายราคา รวมทั้งสามาถท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ 
และความละเอียดแตกต่างกันได้ [4] 

3.2 ซอฟต์แวร์  

3.2.1 Android Studio เป็นโปรแกรมที่ทาง Googleได้เปิดตัวส าหรับ
นักพัฒนาแอพพลิช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรม
Android Studio ถูกสร้างมาเพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์
โดยเฉพาะ ท า ให้ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่ างดี เพื่ อการท า
แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์อย่างมีประสิทธิภาพ [3] 

3.2.2 SQLite คือ ซอฟต์แวร์หนึ่งที่มีขนาดเล็กมาก ท าหน้าที่จัดการ 
Database โดยใช้ Syntax SQL เหมือนกับ MySQL แอนดรอยด์มี
ระบบฐานข้อมูล SQLite รวมอยู่ในตัว และจัดเตรียม API ไว้ให้สร้าง
ฐานข้อมูลและท างานกับฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ฐานข้อมูลที่
แอพพลิ เค ช่ันสร้ า งขึ้นจะถูก เก็บไว้ ใน Internal Directory บน 
Internal Storage [1] 

3.2.3 Genymotion เป็นโปรแกรมประเภท "Android Emulator" ที่
มีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้พัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นได้
รันระบบปฏิบัติการของตนเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ [13] 

3.3 ฮำร์ดแวร์ 

3.3.1 เครื่อง Note Book Asus A550J CPU (ซีพียู) : Intel Core i7-

4720HQ up to 3.60 GHz VGA (การ์ดจอแยก) : NVIDIA GeForce 

GTX 960M RAM (แรม) : 8 GB DDR3L Harddisk มีความจุ1 TB จอ
ขนาด 15.6 นิ้ว และมีความละเอียด 3200x1800          

3.3.2 โทรศัพท์มือถือ OPPO N1 mini ประมวลผลการท างานด้วย 
Quad-Core ARM Cortex-A7 Processor (ชิ ป เ ซ็ ต  Qualcomm 

MSM8928 Snapdragon 400) ความเร็วในการประมวลผล 1.6 GHz 

(มีพื้นฐานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android OS เวอร์ชัน 4.3 Jelly 

Bean) 

4.กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบโดยใช้UseCase
Diagram 
4.1 เมนูหลักของแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มค้นหาบนสุด
ขวามือเพื่อค้นหาเนื้อหาภายในแอพพลิเคช่ัน  หรือกดปุ่มบนสุด
ซ้ายมือเพื่อเลือกฟังก์ชันอื่นๆ อาทิเช่น โรงพยาบาล ข้อมูลส่วนตัว แจ้ง
เตือน และสายด่วน เป็นต้น 

รูปที่ 4.1 Use Case เมนูหลักของแอพพลิเคช่ัน 
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4.2 ระบบกำรติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถกดโทรออกไปยังสายด่วนฉุกเฉิน
หรือหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้ ใช้ได้ท าการบันทึกไว้  และติดต่อไปยัง
โรงพยาบาลหรือสถาบันที่รักษาโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอด
เลือดหัวใจ [7] 

รูปที่ 4.2 Use Case ระบบการติดต่อ 

4.3 ระบบบันทึกข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวและ
บันทึกน้ าหนักส่วนสูงเพื่อให้ระบบค านวณ BMI [2] ผู้ใช้สามารถลบ
หรือแก้ไขข้อมูลได้ และติดตามน้ าหนัก รอบเอว ค่าความดันของผู้
ใช้ได้ 

รูปที่ 4.3 Use Case ระบบบันทึกข้อมูล 

4.4 ระบบให้ข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถดูเนื้อหาของโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตก และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ โดยการ
กดปุ่มที่หน้าหลัก หรือจะใช้วิธีค้นหาก็ได้ แต่ละโรคจะประกอบไปด้วย
เนื้อหาหลักๆคือ อาการ สาเหตุ วิธีป้องกัน โภชนาการ

รูปที่ 4.4 Use Case ระบบบันทึกข้อมูล 

4.5 ระบบกำรแจ้งเตือน ผู้ใช้งานสามารถ สร้างการแจ้งเตือน เรียกดู
บันทึกการแจ้งเตือน แก้ไขการแจ้งเตือน ลบการแจ้งเตือน  

รูปที่ 4.5 Use Case ระบบการแจ้งเตือน 

5. ภำพรวมและกำรท ำงำนของแอพพลิเคชั่น
หน้าหลักของแอพพลิเคช่ันประกอบไปด้วย โรคทั้งหมด 3โรค 1.

โรคหลอดเลือดสมองตีบ 2.โรคหลอดเลือดสมองแตก และ3.โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ  
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รูปที่ 5.1 หน้าเริ่มต้นการท างานของแอพพลิเคช่ัน 

     เมื่อผู้ใช้ท าการกดปุ่มบนสุดซ้ายมือ จะมีแถบเมนูขึ้นมาให้ผู้ใช้เลือก
ทั้งหมด 9 เมนูด้วยกัน 1.หน้าหลัก 2.โรงพยาบาล 3.ข้อมูลส่วนตัว 4.
แจ้งเตือน 5.สายด่วน 6.รายการลัด 7.ตรวจสอบโรค 8.วิธีใช้ และ 9.
เกี่ยวกับ

รูปที่ 5.2 เมนูของแอพพลิเคช่ัน 

5. 1 บันทึกหมำยเลขฉุกเฉิน

ผู้ใช้สามารถบันทึกหมายเลขฉุกเฉินได้ โดยกดปุ่มตั้งค่าบนขวามือ
ของแทบสไลด์ด้านซ้าย หน้านี้จะมีประเภทของหมายเลขโทรศัพท์ให้
ผู้ใช้เลือก ว่าเป็นหมายเลขโรงพยาบาล บ้านพักอาศัย ส านักงาน หรือ
ส่วนบุคล  เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเลือกก็จะขึ้นไดอะล็อกให้ผู้ใช้กรอกหมายเลข
โทรศัพท์ และช่ือเจ้าของหมายเลข ต่อมาผู้ใช้ต้องท าการเลือกระดับ
ความส าคัญของหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าผู้ใช้ไม่เลือกระบบจะเซ็ตเป็น
ส าคัญมากที่สุด ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับผู้ใช้ ผู้พบเห็นสามารถโทร
ออกไปยังหมายเลขท่ีผู้ใช้ได้ท าการบันทึกไว้

เมื่อกดปุ่ม call ที่แถบเมนูด้านซ้าย จะปรากฏหมายเลขที่ได้ท าการ
บันทึกไว้ดังภาพต่อไปนี้  

รูปที่ 5.4 หมายเลขฉุกเฉนิที่ได้ท าการบันทึกแล้ว 

5.2 เครือข่ำยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

     ผู้ใช้ต้องท าการเลือกเมนูโรงพยาบาล จากแถบเมนูด้านซ้าย ต่อมา
ผู้ใช้ต้องท าการเลือกโรคที่ผู้ใช้ต้องการจะรู้ข้อมูล ระบบจะแสดงรายชื่อ
โรงพยาบาลโดยเรียงจังหวัดตามตัวอักษร และแบ่งตามภูมิภาคอย่าง
ถูกต้อง [7] 

รูปที่ 5.5 ข้อมูลโรงพยาบาล 

    หน้าโรงพยาบาล ผู้ใช้สามารถกดโทรออกไปยังโรงพยาบาลนั้นได้
ทันที และยังสามารถกดดูแผนที่ และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนั้นๆได้
ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 5.6 ฟังก์ชันของหน้าโรงพยาบาล 

5.3 บันทึกข้อมูลส่วนตัว 

     เมื่อผู้ใช้ท าการเลือกข้อมูลส่วนตัว ก็จะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นเพื่อให้
ผู้ใช้ท าการเพิ่มข้อมูลส่วนตัว และเป็นหน้าที่แสดงรายช่ือของผู้ที่ได้
บันทึกข้อมูลส่วนตัวแล้ว

รูปที่ 5.7 หน้าหลักของข้อมูลส่วนตัว 

     ถ้าผู้ใช้ต้องการบันทึกข้อมูลส่วนตัว สามารถกดปุ่มรูปคนมุมบน
ขวามือ หลังจากนั้นระบบจะเปิดหน้าบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บันทึก
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ น้ าหนัก ส่วนสูง วันเกิด เป็นต้น และฟังก์ชันที่
ส าคัญอีก 1 อย่างคือ ผู้ใช้สามารถ ถ่ายรูปตนเอง หรือจะเลือกรูปภาพ
ที่ตนเองมีอยู่แล้วในโทรศัพท์ มาประกอบการบันทึกข้อมูลส่วนตัวได้

รูปที่ 5.8 หน้าบันทึกข้อมูลส่วนตัว 

     เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่ือ รูปภาพและวันที่
บันทึกข้อมูลของผู้ใช้จะปรากฎที่หน้าหลักของข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้
สามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวหรือบันทึกอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น 
บันทึกน้ าหนัก บันทึกรอบเอว และบันทึกความดัน 

รูปที่ 5.9 หน้าบันทึกรอบเอว น ้าหนัก และความดัน 

     บันทึกรอบเอว ในหน้าบันทึกรอบเอวจะมีช่องให้ผู้ใช้กรอกรอบเอว
ของตนเอง เมื่อผู้ใช้กดค านวณ ระบบจะแสดงผลว่าผู้ใช้มีรอบเอวเกิน
มาตรฐานหรือเปล่า ถ้าผู้ใช้คนไหนมีรอบเอวที่เกินมาตรฐาน ระบบจะ
แสดงโรคที่ผู้ใช้เสี่ยงท่ีจะเป็น เนื่องจากมีรอบเอวเกินปกติ หรือเรียกว่า
โรคอ้วนลงพุงนั่นเอง 

     บันทึกน้ าหนัก ในหน้าบันทึกน้ าหนักจะมีช่องให้ผู้ใช้ได้กรอก
น้ าหนักของตนเอง และมีปุ่มค านวณ เมื่อผู้ใช้กดค านวณระบบจะแสดง
ค่าBMI และ BMR ของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าตนเองมีน้ าหนักเกินหรือ
เปล่า ถ้ามีน้ าหนักเกินก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน และถ้าเป็นโรคอ้วนก็
มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
ส่วนค่า BMR ค านวณเพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าพลังงานขั้นต่ าที่ร่างกายของ
ตนเองควรได้รับมีค่าเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้ใช้รับประทานอาหารเพียงพอกับ
ที่ร่างกายของตนเองต้องการ [12] 

    บันทึกความดัน ระบบนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้ได้จดบันทึกค่าความดันของ
ผู้ใช้ โดยระบบจะบันทึกความดันช่วงหัวใจบีบตัว(SYS) ความดันช่วง
หัวใจคลายตัว(DIA) อัตราการเต้นของหัวใจ(PUL)  วันที่และเวลาของ
การบันทึกข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค 

      การบันทึกน้ าหนัก รอบเอว และความดันจะแสดงผลออกมาใน
รูปแบบกราฟเพื่อให้ผู้ใช้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น  

5.4 แจ้งเตือน 

     แอพพลิเคชั่นมีการแจ้งเตือน 2 แบบ แบบท่ี 1 เตือนการพบแพทย์ 
แบบท่ี 2 เตือนการทานยา 
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     เตือนการพบแพทย์ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลการ
เตือนในแอพพลิเคชั่น หรือว่าจะบันทึกภายใน calendar ของโทรศัพท ์

รูปที่ 5.10 บันทึกลง Calendar 

ถ้าผู้ใช้เลือกบันแจ้งเตือนใน Calendar ของโทรศัพท์ หลังจากบันทึก
ข้อมูลเสร็จ ผู้ใช้สามารถมาดูตารางนัดได้ที่ แอพพลิเคช่ัน Calendar 

ของโทรศัพท์ได้เลย ดังภาพท่ี 10  

    ถ้าผู้ใช้เลือกบันทึกภายในแอพพลิเคช่ัน ผู้ใช้จะสามารถเลือกเวลา
เตือนได้ว่าจะให้เตือนก่อนเป็นเวลาเท่าไหร่ เช่น 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 
หรือ 1 วัน ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องให้แอพพลิเคช่ันเตือนแบบไหน 
ถ้าผู้ใช้กดเลือกเสียงเพลง แอพพลิเคช่ันก็จะเตือนโดยใช้เสียง บวกกับ 
Notification แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการเสียงก็ไม่ต้องติ้ก เสียงเพลง ระบบ
จะท าการเตือนเฉพาะ Notification  

รูปที่ 5.11 Notification ของการเตือนพบแพทย ์

รูปที่ 5.12 การเตือนด้วยเสียง ของการเตือนพบแพทย ์

     เตือนการทานยา ผู้ใช้ต้องท าการเลือกวันและเวลาที่ต้องการเตือน 
จากนั้นก็เลือกว่าจะให้แอพพลิเคช่ันเตือนทุกๆ กี่ช่ัวโมง ก่ีวัน กี่สัปดาห์ 
แล้วแต่ยาที่ผู้ใช้รับประทาน

รูปที่ 5.13 หน้าบันทึกแจ้งเตือนการทานยา 

รูปที่ 5.14 Notification แจ้งเตือนการทานยา 

รูปที่ 5.15 การเตือนด้วยเสียงของการเตือนทานยา 

5.5 ตรวจสอบโรค 

     ผู้ใช้สามารถเข้ามาเช็คอาการของตนเองได้ ว่าตรงหรือเปล่า ถ้า
ตรงผู้ใช้สามารถกดปุ่มโทรออกดด้านล่างได้เลย หรือถ้าต้องการติดต่อ
โรงพยาบาล ก็กดไปที่รูปโรงพยาบาลได้ แต่ถ้าผู้ใช้ไม่ได้มีอาการแต่
อยากรู้วิธีการรักษา ก็สามารถกดดูได้
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รูปที่ 5.16 ตรวจสอบอาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

5.6 กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ 

รูปที่ 5.17. เนื้อหาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน 

รูปที่ 5.18. เนื้อหาโรคหลอดเลือดสมองแตก 

รูปที่ 5.19. เนื้อหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

6. ข้อจ ำกัดของแอพพลิเคชั่น
ยังไม่สามารถรองรับหน้าจอการใช้งานของโทรศัพท์มือถือใน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ทุก version เนื่องจากความละเอียด
ของหน้าจอมีหลากหลายรูปแบบ ท าให้ยากต่อการออกแบบและจัด
วาง ระบบปฏิบัติการที่รองคือ Android ตั้งแต่รุ่น kitkat เป็นต้นไป 

7. บทสรุป
แอพพลิเคช่ันส าหรับให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด

สมองและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นแอพพลิเคช่ันที่ท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งรวบรวมและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้
น าไปศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่ง
ในการเข้าถึงข้อมูล นอกเหนือจากเว็บไซต์ที่ต้องเช่ือมต่อการใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต และหนังสือท่ีอาจจะไม่สะดวกต่อการพกพาไปทุกท่ี 

ทั้งนี้แอพพลิเคช่ันยังคงมีข้อจ ากัดด้านการให้ข้อมูลที่ยั งไม่
ครอบคลุม และการแสดงผลที่ยังไม่รองรับทุกความละเอียดของขนาด
หน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต 

8. ข้อเสนอแนะ
แอพพลิเคช่ันถูกพัฒนาให้ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ซึ่ งในอนาคตยังสามารถพัฒนาให้รองรับระบบปฏิบัติการที่ ได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น (IOS) 

9. เอกสำรอ้ำงอิง
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แอพพลิเคชัน่แอนดรอยด์เพื่อการท่องเท่ีย ในประเท เกา ลี  
An Android Application for Thai Tourist in Korea 

!

กุลภั ร! !รตันต ารมณ! "!จารีวรรณ! าระพล!
ภาควิ าวิท าการคอมพิวเตอร!คณะวิท า า ตร!

ม าวิท าลั เก ตร า ตร!
#$%%&’ ( )*+ , $)-. "!/’ *001 ’2)3+ , $)-. !

!

บทคัดย่อ 

! ! ! ! !แอพพลิเคชั่นเพ่ือการท่องเท่ีย ในประเท เกา ลีเป็น
แอพพลิเคชั่นท่ีช่ ยใ ้ผู้ใช้งาน ามารถ ื่อ ารกับเจ้าของ
ภา าได้ง่ายขึ้นก ่าเดิม! โดยกลุ่มผู้ใช้งาน!อาจเป็นบุคคล
ท่ั ไป! รือ!บุคคลท่ีกําลังเดินทางไปท่องเท่ีย ในประเท
เกา ลี ! ซ่ึงแอพพลิเคชั่นนี้ มีฟังก์ชั่นการทํางาน ! ได้แก่!
คํา ัพท์ภา าเกา ลี! ซ่ึง ามารถฟังเ ียงคําอ่านได้! ! ข้อมูล
ถานท่ีท่องเท่ีย ภายในกรุงโซล!ร มไปถึง!ข้อมูลตําแ น่ง
ถานทูตไทยในเกา ลี!และ! โรงพยาบาล! ซ่ึงฟังก์ชั่นการ

ทํางานท้ัง มดนี้!จะทําใ ้ผู้ใช้มีค าม ะด ก บายในการ
ท่องเท่ีย ท่ีประเท เกา ลีโดยเฉพาะท่ีกรุงโซล! !
!

Abstract 
   " #! $%%&’( $)’* #! +* ,! - . $’! )* / ,’0)! ’#! 1* ,2$! 3- - 14!
’0! $#! $%%&’( $)’* #! ). $)!$&&* 5 0! / 02,0! )* !
( * 6 6 / #’( $)2! 5 ’). ! 1* ,2$#0! 2$0’2,! ). $#! 272,!
82+* ,29! : 02,0!$,2! ; 2#2,$&!%2*%&2!5 . * ! ’#)2,20)! ’#!
1* ,2$#! ( / &)/ ,2! * , ! * ). 2, ! 5 . * ! 5 $#)! )* ! ; * ! )* !
1* ,2$9! - . 2,2! $,2! 6 $#<! +/ #( )’* #0! ’#! ). ’0!
$%%&’( $)’* #! 0/ ( . ! $0! 1* ,2$#! 7* ( $8/ &$,’20=!>2* / &!
)* / ,’0)! ’#+* ,6 $)’* #=!?#+* ,6 $)’* #! * +! @* <$&! - . $’!
A6 8$00<! ’#! >2* / &! $#B! C* 0%’)$&9! - . ’0! $%%&’( $)’* #!
$&0* !%,* 7’B20!/ 02,!+,’2#B&<!+/ #( )’* #09!
!
 

 
 
คําสําคัญ : แอพพลิเคชั่นท่องเท่ีย เกา ลี=! เกา ลี=!
คาํ ัพท์ภา าเกา ลี!
 
1. บทนาํ 
     ในปจจุ ันมี ูใ งานแอพพลิเค ั่น น มารท

นมีจํานวนมาก! และ! มารท น ดเขามามี
ท าทในการใ ีวิตประจําวันของมนุ ! เพราะ!
มารท นเปรี เ มือนคลังความรูที่ใ ทังความรู

และความ ะดวก า ตอ ูใ ในการติดตอ ื่อ าร!
ดังนัน!จึงจัดทําแอพพลิเค ั่นภา าเกา ลีเพ่ือการ
ทองเท่ี วขึน! เพ่ือใ ความ ะดวก า แก ูที่ ป
ทองเที่ วประเท เกา ลี ! และ! ใ ความรูเ ร่ือง
คํา ัพททั่ว ป! ด ูใ มตองพก นัง ือคํา ัพท!
และ! นัง ือการทองเที่ ว!ก ามารถทองเที่ ว
ประเท เกา ลีใต ด! !
!

2. ที่มาและค าม ําคัญ 
   ในปจจุ ันคน ท วนใ ใ ความ ําคั
เกี่ วกั ภา ามากขึน! เพราะ! เปน ื่อกลางในการ
ใ ติดตอ ื่อ ารทางดานธุรกิจ! และ! ทางดานการ
ทองเที่ ว! นอกเ นือจากภา า ท และ
ภา าอังก ! ังมีภา าอ่ืนที่ ดรั ความ นใจ!
อ างเ น!ภา าเกา ลี!ที่มีอัก รและภา าพูดเปน
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ภา าประจํา าติของตัวเอง! เพราะ!คน ท จํานวน
น่ึงนันมีความ ื่น อ ในการเดินทาง ปทองเท่ี ว

ตาม ถานที่ทองเที่ ว อดนิ มในประเท เกา ลี!
จาก ถิตจํานวนนักทองเที่ ว ท ในเกา ลีใต! ในป!
4555! มีนักทองเท่ี ว ท เดินทาง ป ังเกา ลีใต!
675"789! คน! ึ่งเพ่ิมขึนรอ ละ!48! จากป! 4559!
และ! ! ในป! 4557! เดือนมกราคม!มีนักทองเที่ ว
ท จํ านวนทั ง ิ น ! 67 ": 64! คน ! เ ดิ นทาง ป

ทองเที่ วที่ประเท เกา ลี! ถิตินีรว รวม ด !
#; *0’ ! <; $*=3> ! ? *@’2=A’ -=; 2!BCD! นอกจากนี!
คน ท ังใ ความ นใจเกี่ วกั ! วั นธรรม! !
ภาพ นตร! เพลง! รา การทีวี! รือ! อา ารของ
ประเท เกา ลี! เ นกัน!จากที่กลาวมาขางตนนัน!
จึงทําใ เกิดแนวคิดในการ รางแอพพลิเค ั่น
รว รวมคํา ัพทภา าเกา ลีที่ ! ใ ํา รั การ
ทองเที่ ว! เพ่ือ ว ใ ูใ งาน ามารถเรี นรู
คํา ัพทภา าเกา ลี ดมากขึน! และ! ว ใ
ูใ งานที่เดินทาง ปทองเที่ วประเท เกา ลีนัน
ามารถ ื่อ ารภา าเกา ลี ดอ างดี ิ่งขึน! ด ใน

แอพพลิเค ั่นจะมีรา ละเอี ดขอมูลเ ืองตน
เก่ี วกั ถานที่ทองเที่ วตางๆ!ภา ในกรุง ล
ประเท เกา ลีใต!
 
3. ัตถุประ งค์ของโครงงาน 
! ! ! ม า แอพพลิเค ั่น! Eภา าเกา ลีเพ่ือการ
ทองเท่ี วเกา ลีF! G<. ’=! <; $*=3-! =2! #; *0’ ! H!
<<#I! เปนแอพพลิเค ั่นที่จัดทําขึนเพ่ือ ว ูใ งาน
ที่เดินทาง ปทองเท่ี วที่ประเท เกา ลีใต! ในดาน
การ ื่อ ารภา าเกา ลีกั เจาของภา า!และ! ใน
ดาน ถานที่ทองเที่ วภา ในกรุง ล! !
!

!

4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

 
รูป!9)J !แ ดง!K30!L’ 30!M=’@*’> !จะแสดงใหเ้ห็นถึง
การทาํงานของระบบวา่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านส่วนใด

ของระบบไดบ้า้ง 
 

การพั นาแอพพลิเค ั่นนี! ูพั นา ดแ ง
การพั นาออกเปน! 4! วน! น่ันกคือ! วนของ
ขอมูล!และ วนของ นาจอแอพพลิเค ั่น! !
   4.1 ่ นของข้อมูล 
 จะแ ง วนของขอมูลออกเปน!4! วน!คือ!
ขอมูลออน ลน!และ!ขอมูลจาก านขอมูล!
! ! ! ! !9)J )J !ขอมูลออน ลน!

ใน วนของขอมูลออน ลน! พัู นา ด
เลือกใ ! านขอมูลของ!N’ . ; ; ! ด การเขา ูเว

ด!BOD!
. --&3HPP( 0Q0%; &0*)R’ . ; ; )S; > PRT%PS; 23; %0P!

จากนัน! ูพั นา ดทําการเลือก านขอมูลอัตรา
แลกเงินระ วางประเท !#UV P<WX! เพ่ือดึงขอมูล
U’ -0คาเงินมาเพ่ือใ ในการคํานวณคาเงินวอน!
เปน!คาเงิน าท!
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! ! ! ! !9)J )4!ขอมูลจาก านขอมูล!
! ใน วนของขอมูลจาก านขอมูล! ูพั นา
ดเลือกใ ! านขอมูล! YZ[ =-0! เพ่ือเก ขอมูล

คํา ัพท ! ด การ รางตารางเพ่ือเก ! คํา ัพท
ภา า ท ! !คํา ัพทภา าเกา ลี! ! คําอาน! ! ื่อ ล
เ ี งคํา ัพท! !ประเภท มวด มูคํา ัพท!จากนัน
ูพั นา ดทาํการเลือก านขอมูลคํา ัพทและเลือก

ประเภท มวด มูคํา ัพทใน มวด มูนัน!และ!
แ ดงขอมูลคํา ัพทออกมา!
!

ลํา 
ดับ 

ภา า 
ไทย 

ภา า 
เกา ล ี

คําอ่าน 
ไฟล์
เ ียง 

ประเภท

1 สวสัดี  안녕하세

요 
อนั-ยอง-
ฮา-เซ-โย  hi  meet 

!

ตารางท่ี!9)4! ครง รางตาราง านขอมูลคํา ัพท!
!

! ! !4.2 ่ นของ น้าจอแอพพลเิคชัน่ 
 ในการออกแ นาเลือก มวด มู
คํา ัพท ! ู พั นา ดออกแ ภาพการตูนใ
เ มาะ มกั ประเภทของ มวด มูคํา ัพทแตละ

มวด!และ! เนน ี ัน ดใ ในการดึงดูด า ตา ูใ !
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ศูนย์แนะแนวศึกษำต่อออสเตรเลีย (AVSS) 

Recommender System for English Course Choosing Using Content-Based        
Filtering a Case Study of Australian Visa and Student Services (AVSS)

ปรวิทย์ เกือกแก้ว1, วชิรญาณ์ ค าอาษา2และมลัลิกา วัฒนะ3 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

porawit.k@hotmail.com1, looktan.wachiraya@gmail.com2, monlwa@kku.ac.th3 

บทคัดย่อ 

การตัดสินใจเพื่ อเลือกเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ
ออสเตรเลีย ผู้เรียนควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาบันและหลักสูตรเป็นอย่างดี เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกหลักสูตรเรียนที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนมากที่สุด โดยผู้เรียนควรศึกษาข้อมูลของหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรเพื่อคัดเลือกหลักสูตรที่ต้องการออกมาก่อนที่จะ
ตัดสินใจอีกครั้งงานวิจัยนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยในการ
คัดเลือกหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนมาก
ที่สุด ด้วยการใช้ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ6 ด้านของผู้เรียน 
ได้แก่ จุดประสงค์ของการเรียน ทักษะด้านภาษาในปัจจุบัน 
ระยะเวลา งบประมาณ รูปแบบของสถาบัน และที่ตั้งของ
สถาบัน ในการคัดกรองหลักสูตรจะใช้รูปแบบการคัดกรอง
ข้อมูลแบบอิงเนื้อหา ด้วย เทคนิคสมาชิกใกล้สุด (KNN:K-
Nearest Neighbor) โดยที่ผู้ใช้(ผู้เรียน)สามารถก าหนดได้ว่าให้
ความสนใจกับประเด็นที่ใช้ในการตัดสินใจในระดับใดซึ่งจะช่วย
ให้ระบบคัดกรองสามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ใช้สนใจและระดับ
ความสนใจของสิ่งที่ผู้ใช้สนใจ นอกจากการแนะน าหลักสูตรแล้ว
ระบบยังรองรับฟังก์ชันที่สามารถแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเมือง 
สถาบันและหลักสูตร 

ค ำส ำคัญ: ระบบแนะน า, การกรองแบบอิงเนื้อหา, วิธีสมาชิกที่
ใกล้ที่สุด 

Abstract 

In making a decision to take an English course in 
Australia, studentshave to well realize about the 
curriculums or course’s specification before choosing 
the best one that most suitable. This project was 
developed to be the screening tool to find the most 
suitable courses for the students. In the process user 
has to input interested weight and 6 decisions 
information(purpose, level of language skill, fee, time, 
institute type, institute location). To find the suitable 
courses the system is working based on K-Nearest 
Neighbor technique, type of content-based filtering. 
Additionally, the system has more functions that can 
show information and description about cities, 
institutions and curriculums. 

Keyword : Recommender System, Content-Based 
Filtering, K-Nearest Neighbor 

1. บทน ำ
ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยม

และการยอมรับจากทั่วโลกในด้านของการศึกษา ปัจจุบันในปี 
2559 ประเทศออสเตรเลียมีรายช่ือของสถาบันการศึกษาในทุก
ระดับรวมแล้วมากกว่า 1,200 สถาบัน และมีหลักสูตรให้เลือก
เรียนมากกว่า 22,000 หลักสูตร[1] จึงเป็นเหตุผลให้มีนักศึกษา
จากหลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลีย และจากสถิติการยื่นขอวีซ่านักเรียน
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ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2557 จ านวนคนไทยที่มีการยื่น
ขอวีซ่านักเรียนมากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก มีจ านวน 8,428 
คน(ข้อมูลวันท่ี 19 มิถุนายน 2557) ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.
2556 อยู่ท่ีร้อยละ 23.9[2] และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกป ี

จากข้อมูลดังกล่าวผู้จัดท าจึงเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจโดยการแนะน า
รายช่ือสถาบันและหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ
ออสเตรเลียที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยได้เลือกใช้ระบบ
แนะน าโดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา (Content-Based 
Filtering) ประเภท K-Nearest Neighbor (K-NN) ซึ่งสามารถ
คัดกรองและแนะน ารายช่ือสถาบันและหลักสูตรที่มีความ
สอดคล้องกับที่ผู้ใช้เป็นผู้ก าหนด โดยผู้ใช้สามารถก าหนดได้ว่า
จะให้ความสนใจกับประเด็นในแต่ละด้านอยู่ที่ระดับใด ระบบ
แนะน าการเลือกหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษถูกพัฒนาด้วย
ภาษา PHP/HTML ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ และมี
การเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนา
เสร็จสิ้นจะถูกเช่ือมต่อและเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ศูนย์แนะ
แนวศึกษาต่อออสเตรเลีย (AVSS) 

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 Recommender System (ระบบแนะน ำ)

ระบบแนะน า (Recommender System) คือ ระบบ
แนะน าข้อมูลให้กับผู้ใช้ โดยอ้างอิงข้อมูลจากความชอบหรือ
ความต้องการของผู้ใช้ แล้วจะน าข้อมูลมาปรับให้เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล เพื่อแนะน าสิ่ งที่ ใกล้ เคียงกับสิ่ งที่ผู้ ใช้ค้นหา 
ปัจจุบันระบบแนะน าใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจด้าน E-
Commerce เช่น เว็บไซต์ Amazon.com โดยแนะน าสินค้าที่
มีความใกล้เคียงกับสิ่งท่ีผู้ใช้ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้เลือกซื้อ
สินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพ ระบบจะแนะน าอุปกรณ์เสริมต่าง 
ๆ  ท่ีเกี่ยวกับกล้อง เช่น การ์ดความจ า ขาตั้งกล้อง หรือกระเป๋า
กล้อง เป็นต้น 

ระบบแนะน าบางระบบมีการค านวณ Rating ที่เกิด
จากผู้ใช้ ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ  หากวัตถุใดยังไม่ได้รับการให้
คะแนน (Rating) จะไม่สามารถแนะน าข้อมูลที่ใกล้เคียงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ 

ระบบแนะน าที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลความชอบ
โดยรวมของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว เรียกว่า ระบบแนะน าแบบ
เก ณ ฑ์ เดี ย ว  (Single Criteria) แ บ่ งอ อ ก เป็ น  2 วิ ธี  คื อ 

Content-based และ Collaborative Filtering วิธีแนะน า
แบบแรกContent-based จะประเมินค่าความคล้ายคลึงกัน
ระหว่างวัตถุที่จะถูกแนะน าให้กับผู้ใช้ พิจารณาเนื้อหาจาก
ข้อมูลที่อธิบายวัตถุนั้น ๆ  และเลือกที่จะแนะน าวัตถุที่มี
ลักษณะคล้ายกันกับวัตถุที่ผู้ ใช้สนใจ วิธีแนะน าแบบที่  2 
Collaborative Filtering จะประ เมิ นค่ าค วามคล้ ายคลึ ง
ร ะ ห ว่ า งผู้ ใ ช้ ปั จ จุ บั น  (Active User) กั บ ผู้ ใ ช้ ค น อื่ น  ๆ  
(Neighbors) ในระบบ และเลือกที่จะแนะน าวัตถุที่ได้รับความ
พึงพอใจ (Rating) จากผู้ใช้คนอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ ใช้
ปัจจุบันมากท่ีสุด 

ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ระบบแนะน าแบบเกณฑ์เดียว 
ประเภท Content-based ในการใช้พัฒนาระบบแนะน าฯ 
เนื่องจากการแนะน าหลักสูตรเรียนจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากผู้ใช้
แต่ละคน ในการคัดกรองหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
มากท่ีสุด จึงไม่มีการน าความชอบของผู้ใช้คนอ่ืนมากเพื่อตัดสิน
หรือแนะน าร่วมด้วย 

2.2 Content-Based Filtering (ก ำรก รอ งแบ บ อิ ง
เนื้อหำ) 
การกรองแบบอิงเนื้อหาเป็นหนึ่งในเทคนิคของระบบ

แนะน าที่มีการดึงข้อมูลพื้นฐานจากผู้ใช้เช่น ค าส าคัญ วลี หรือ
หรือคุณลักษณะมาสร้างเป็นโปรไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคนแล้วน ามา
วิเคราะห์ เนื้อหาของเอกสารนั้น ด้วยการประมวลผลผ่าน
อัลกอริทึมที่ใช้ในการค านวณหาค่าความคล้ายคลึงกันระหว่าง
เอกสารกับโปรไฟล์ของผู้ ใช้ ในปัจจุบันมีวิธีที่นิยมใช้4 วิธี
สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ 

1) Naïve Bayes หลักการของความน่ าจะ เป็ น
Byes’ Theorem ใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่ง
ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น โดยการคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
เหมาะกับเซตของข้อมูลที่มีจ านวนมากและคุณสมบัติไม่ขึ้นต่อ
กันช่วยให้ง่ายต่อการจ าแนกหมวดหมู่ สามารถจ าแนกได้เรว็ แต่
ความถูกต้องจะน้อยกว่าวิธีอื่น[3] 

2) K-Nearest Neighbor เทคนิคการหาเพื่อนบ้าน
ใกล้ เคี ยง ใช้วัดระยะห่างของเอกสารด้ วยวิธี  Euclidian 
Distance เพื่อหาข้อมูลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่สุดตามจ านวน
ที่ก าหนดจากชุดข้อมูลตัวอย่างโดยมีระยะห่างจากจุดข้อมูลที่
ผู้ใช้สนใจน้อยที่สุด ซึ่งการวัดระยะห่างของเอกสารด้วยวิธีนี้ จะ
วัดระยะห่างระหว่างวัตถุ 2 วัตถุ ถ้าวัตถุห่างกันมากแสดงว่า
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วัตถุนั้นมีความคล้ายคลึงกันน้อย ถ้าวัตถุห่างกันน้อยแสดงว่ามี
ความคล้ายคลึงกันมาก[4] ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความถูกต้องสูง 
สามารถเรียนรู้ได้เร็ว รองรับการท างานที่ซับซ้อนหรือมีข้อมูล
จ านวนมาก แต่ถ้าหากมีคุณลักษณะที่ ไม่ เกี่ยวข้องต่อการ
จ าแนกหมวดหมู่ของเอกสารมากจะส่งผลให้ความถูกต้องลดลง 

ภำพที ่1 แสดงการจัดกลุ่มโดยใช้เทคนคิ K-NN 

จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าวัตถุที่เราต้องการจัดกลุ่ม คือ 
วัตถุที่อยู่ตรงกลาง (วัตถุรูปวงกลม) เมื่อก าหนด k=7 หรือวัตถุ
จ านวน 7 ช้ินท่ีอยู่ใกล้ที่สุดพบว่า วัตถุที่เราสนใจอยู่ใกล้เคียงกับ
วัตถุรูปสามเหลี่ยมที่ สุด และวัตถุอื่น  ๆ  ภายในวงกลม
ตามล าดับ[5] 

3) Rocchinoสร้างตัวแยกเอกสาร โดยคิดค่าน้ าหนัก
ของเทอม <w1, …,wn>กับกลุ่ม ciง่ายต่อการสร้างตัวจ าแนก
หมวดหมู่ ถ้าไม่มีเอกสารที่มีแนวโน้มอยู่ ในกลุ่ม จะท าให้การ
จ าแนกหมวดหมู่ผิดพลาด 

4) Support Vector Machine เป็นวิธีการที่ ใช้ใน
การจ าแนกรูปแบบหรือกลุ่มของข้อมูล โดยอาศัยระนาบมาใช้
ในการแบ่งเขตของข้อมูลออกเป็น 2 ฝั่ง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเส้น 
เน้นไปยังเส้นที่แบ่งแยกกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุด ท างานโดยหาค่า
ระยะขอบ ที่ ม ากที่ สุ ด ขอ งระน าบ ตั ด สิ น ใจ  (Decision 
Hyperplane) วิธีการแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนออกจากกัน 
เรียกว่า  การจั ดหมวดหมู่ โดยค่ าระยะขอบที่ ม ากที่ สุ ด 
(Maximum Margin Classifier)[6] รองรับคุณ ลักษณ ะที่ มี
จ านวนมาก และมีความถูกต้องสูง แต่ต้องเลือก Kernel 
Function ที่เหมาะสม 

จากวิธีทั้ง 4 วิธี ผู้พัฒนาได้เลือกใช้เทคนิคการหา
เพื่อนบ้านใกล้ เคียงK-Nearest Neighbor เนื่องจากระบบ
แนะน าฯ จะไม่มีการแบ่งชุดข้อมูลหลักสูตรออกเป็นชุดหรือ

แบ่งกลุ่มของหลักสูตร จึงสามารถน ามาวิเคราะห์หาระยะห่าง
ของแต่ละหลักสูตรกับข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ เพื่อหาวัตถุท่ีใกล้เคียง
ที่สุด ตามทฤษฎีของเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้เคียง 

2.3 K-Nearest Neighbors (วิธีสมำชิกที่ใกล้ที่สุด) 
K-Nearest Neighbor หรือ K-NN เป็นเทคนิคที่ใช้ใน

การจัดกลุ่มข้อมูล โดยจะตัดสินใจว่าคลาสใดจะแทนเง่ือนไข
หรือกรณีใหม่ ๆ  ได้บ้าง ตรวจสอบจ านวน K ของเง่ือนไขที่
เหมือนกันหรือมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด แล้วหาผลรวมของ
จ านวนเง่ือนไขที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด และก าหนดเงื่อนไขใหม่ 
ๆ  ให้กับคลาสที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด การน า
เทคนิคนี้ไปใช้จะต้องค านวณหาระยะห่างระหว่างแอตตริบิวตใ์ห้
ได้ จากนั้นต้องรวมค่าระยะห่างระหว่างแอตตริบิวต์ทุกค่าที่วัด
ได้ แล้วเลือกชุดของเงื่อนไขที่ใช้จัดคลาสออกมาเป็นฐานส าหรับ
การจัดคลาสเง่ือนไขใหม่ ๆ  ได้ สามารถตัดสินได้ว่าขอบเขต
ของจุดข้างเคียงน้ัน ควรมีขนาดเท่าไหร่  

ขั้นตอนของการท างานของ K-NN 
1) ก าหนดขนาดของ k (ควรก าหนดให้เป็นเลขคี่)
2 ) ค านวณ ระยะห่ าง (Distance) ของข้อมู ลที่

ต้องการพิจารณากับกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง
3) จัดเรียงล าดับของระยะหา่ง และเลือกพิจารณาชุด

ข้อมูลที่ใกล้จุดที่ต้องการ โดยพิจารณาจากจ านวน
k ที่ก าหนดไว้

4) พิจารณาข้อมูลจ านวน k ชุด และสังเกตว่ากลุ่ม
ไหนใกล้จุดที่พิจารณาจ านวนมากที่สุด

5) ก าหนดคลาสให้กับจดุที่พิจารณามากทีสุ่ด
การค านวณด้วยวิธีสมาชิกใกล้ที่สุดจะเป็นการค านวณ

เพื่อหากลุ่มข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้มาก
ที่สุด จึงต้องน ามาค านวณหาระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean 
Distance) คือ ระยะทางปกติระหว่างจุดสองจุดในแนวเส้นตรง 
ตามสมการ ดังนี้ 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =  √∑ (𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)𝑛
𝑖=1

2(1)

นอกจากการค านวณเพื่อหาระยะทางปกติระหว่างจุด
สองจุดในแนวเส้นตรง ยังมีการค านวณเพื่อเจาะจงความสนใจ
ส าหรับข้อมูลแต่ละแอตทริบิวท์ด้วยการก าหนดค่าคะแนน
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ความส าคัญให้กับแต่ละข้อมูล ส าหรับการค านวณหาระยะทาง
แบบยุคลิดที่จ าเป็นต้องก าหนดความส าคัญของกลุ่มข้อมูลจะใช้
สมการที่แตกต่างจากแบบที่ไม่มีการก าหนดค่าคะแนน โดยมี
สมการเป็น ดังนี้ 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 =  √∑ (𝐶 − 𝑊𝑖)(𝑋𝑖 − 𝑌𝑖)𝑛
𝑖=1

2(2)

ค่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาสองค่า คือ C และ W เป็นตัวแปร
ที่ใช้ในการค านวณในกรณีที่ข้อมูลมีการก าหนดคะแนน จะ
ส่งผลให้ข้อมูลจะมีน้ าหนักคะแนนที่แตกต่างกันออกไป โดย C 
เป็นค่าคงที่ที่จะต้องก าหนดเอาไว้ ควรจะมีค่ามากกว่า คะแนน
ที่มากที่สุดที่สามารถก าหนดได้ W เป็นน้ าหนักคะแนนของ
ข้อมูลที่สนใจที่ก าหนดโดยผู้ใช้ สาเหตุที่จ าเป็นต้องน าค่าคงที่มา
ลบน้ าหนักคะแนนความสนใจ เพื่อที่จะท าให้ข้อมูลที่ผู้ใช้สนใจ
มากมีระยะห่างจากชุดข้อมูลลดลง การก าหนดน้ าหนักคะแนน
จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์มีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่ผู้ใช้
สนใจมากขึ้น 

2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เปรมฤดี ผลชอบ และ สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์  (2553) 

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คด้วยเทคนิค Content-Based Filtering 
เพื่อท านายความคล้ายคลึงกันของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจาก
คุณลักษณะพื้นฐานที่มาจากความต้องการของผู้ใช้ ท าให้ผู้ใช้ได้
พิจารณาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกันช่วยให้
ผู้ใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้ง่ายขึ้น ใช้
อัลกอริทึม  K-Nearest Neighbor ส าหรับการค านวณ หา
ระยะห่างของช้ินขอมูลใช้ Standard Euclidean Distance ที่
มีการให้น้ าหนักความส าคัญของช้ินข้อมูล เรียกว่า Distance 
Weighted ในการค านวณหาค่าความคล้ายคลึงกัน ผู้ใช้จะต้อง
กรอกข้อมูลคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและให้น้ าหนัก
ความส าคัญส าหรับคุณลักษณะแต่ละข้อ จากนั้นระบบจะ
แนะน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ใช้
ออกมา[7] 

วลัยนุช สกุลนุ้ ย  และ ทองพูล หีบไธสง (2554) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบแนะน าหนังสือในธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา 

กรณีศึกษา บริษัท ส านักพิมพ์วังอักษร จ ากัด น าระบบแนะน า
โดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิ งเนื้ อหา (Content-Based 
Filtering) มาใช้ในการแนะน าหนังสือคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะต้องมี
การสมัครสมาชิก จึงจะสามารถค้นหาหนังสือ ติชมหนังสือ และ
สามารถให้คะแนนความชอบหนังสือแต่ละเรื่องได้ ระบบจะเก็บ
คะแนนหนังสือแต่ละเรื่องลงในฐานข้อมูลโปรไฟล์เรตติ้ ง 
หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการแนะน าข้อมูล ซึ่งจะค านวณหา
ค่าความคล้ายคลึงระหว่างฐานข้อมูลของผู้ใช้หนังสือในระบบ
กับโปรไฟล์เรตติ้งของผู้ใช้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการกรองแบบอิง
เนื้อหา (Content-Based Filtering)[8] 

พนารัตน์ ศรีเชษฐา, วิชิต ชูอุทธา และ ธีรภัทร พลศรี 
(2557) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับการเลือกพืชและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อกัน เป็นระบบ
ที่จะช่วยให้เกษตรกรทราบว่าพืชที่ตนเองปลูกแต่ละประเภท 
แต่ละช่วงอายุ หรือพืชที่ต้องการบ ารุงเฉพาะส่วนนั้น ควรให้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดใดบ้างจึงจะเหมาะสม และแนะน าปุ๋ยอินทรีย์แต่ละ
ชนิดว่าควรน าไปใช้กับพืชชนิดใด โดยใช้อัลกอริทึม K-Nearest 
Neighbor วิเคราะห์ค่าธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการและธาตุ
อาหารที่ปุ๋ยอินทรีย์มี ในการท างานของระบบแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนการเตรียมข้อมูล ส่วนประมวลผลสร้างรายการที่
เหมาะสมต่อกัน ส่วนจัดการและสืบค้นข้อมูลพื้นฐานพืชและปุ๋ย
อินทรีย์ ผู้ใช้สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพืช คือ ช่ือพืช 
อายุพืช ส่วนที่ต้องการบ ารุงเป็นพิเศษ และจ านวนผลลัพธ์ที่
ต้องการให้ระบบแนะน า ระบบจะดึงเอาข้อมูลในฐานข้อมูลมา
ค านวณผ่านอัลกอริทึม K-Nearest Neighbor แล้วแสดงข้อมูล
ตามจ านวนที่ผู้ใช้ต้องการ[9] 

3. วิธีด ำเนินงำน
3.1 เก็บรวบรวมควำมต้องกำรของระบบ

ในการพัฒนาระบบจะต้องมีการเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ
น าเสนอให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องเป็น
ข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกหลักสูตร
เรียนได้ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบใน
การตัดสินใจเพิ่มเติม 
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3.2 ออกแบบระบบและพัฒนำระบบ 
3.2.1 ก าหนดขอบเขตของระบบ 

การออกแบบระบบเริ่มจากการก าหนด
องค์ประกอบหรือความสามารถของระบบรวมถึงล าดับในการ
ท างานของระบบย่อยแต่ละส่วน เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขต
การท างานของระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้
ทั่วไปและส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

ระบบส่วนของผู้ใช้ทั่วไปประกอบด้วยฟังก์ชัน 
12 ฟงัก์ชัน ได้แก่ ลงทะเบียน, เข้าสู่ระบบ, แก้ไขข้อมูลส่วนตัว,  
ดูหลักสูตรที่บันทึกไว้ , แนะน าหลักสูตร , ดูข้อมูลหลักสูตร ,  
ดูข้อมูลสถาบัน, ดูข้อมูลเมือง, อ่านประสบการณ์นักเรียน, เพิ่ม
ประสบการณ์นักเรียน, ดูข้อมูลติดต่อ และส่งข้อความ 

ระบบส่วนของเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน
หลัก 6 ฟังก์ชัน ได้แก่ จัดการข้อมูลหลักสูตร, จัดการข้อมูล
สถาบันภาษา, จัดการข้อมูลเมืองในออสเตรเลีย, จัดการ
ประสบการณ์นักเรียน, สร้างบัญชีผู้ใช้ และแก้ไขบัญชีผู้ใช้โดย
แต่ละฟังก์ชันจะมีฟังก์ชันย่อยในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล 

3.2.2 ก าหนดข้อมูลที่จะใช้ในระบบ 
ระบบแนะน าฯ จะต้องมีการบันทึกและใช้งาน

ข้อมูล ที่จัดเก็บอยู่ภายในระบบฐานข้อมูล โดยมีการออกแบบ
ตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
เอนทิตี้ (Entity) หรือตาราง ทั้งสิ้น 16 ตารางได้แก่ตารางบัญชี
ผู้ ใช้ , ตารางส านักงาน, ตารางประเภทบัญชีผู้ ใช้ , ตาราง
ประสบการณ์, ตารางหลักสูตรที่สนใจ, ตารางหลักสูตร, ตาราง
สถาบัน, ตารางวิทยาเขต, ตารางจุดประสงค์, ตารางระดับ
ภาษา, ตารางค่าใช้จ่าย, ตารางระยะเวลา, ตารางประเภท
สถาบัน, ตารางเมือง, ตารางภาพการคมนาคม, ตารางภาพ
สถานท่ีและตารางสถิติ 

ระบบแนะน าฯ มีข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ใน
การตัดสินใจเลือกหลักสูตรที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องตอบค าถาม ข้อมูล
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการก าหนดคะแนนเพื่อให้สามารถน ามา
ค านวณทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ความต้องการที่แตกต่าง
กันของผู้ใช้แต่ละคน จากตารางที่ 1 จะแสดงให้เห็นค าถามหรือ
ประเด็นส าหรับใช้ในการตัดสินใจ ตัวเลือกหรือค าตอบของ
ค าถามแต่ละข้อ และคะแนนของตัวเลือก 

ตำรำงที ่1แสดงเกณฑ์การให้คะแนนตัวเลือกของค าถาม 

เกณฑ ์ คะแนน 
จุดประสงค์ทีต่้องกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำ 

x ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม 1 
x พัฒนาทักษะดา้นการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2 
x พัฒนาระดับความรู้/ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 3 
x ต้องการใบรับรองทางด้านภาษา 4 
x เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับทางด้านภาษา 5 
x เพื่อใชใ้นการสมัครศึกษาต่อ/เชิงวิชาการ 6 

ระดับควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำในปจัจุบัน 
x Beginner Level (IELTS 0 - 1.5) 1 
x Elementary Level (IELTS 2 - 3.5) 2 
x Pre-Intermediate Level (IELTS 4 - 5) 3 
x Intermediate Level (IELTS 5.5 – 7) 4 
x upper- Intermediate Level (IELTS 7.5 - 8) 5 
x Advance Level (IELTS 7.5-9.0) 6 

ค่ำใช้จ่ำยต่อสัปดำห์ส ำหรบัหลักสูตรเรยีน 
x ต่ ากวา่ $200 ต่อสัปดาห์ 1 
x $201 - $250 ต่อสัปดาห์ 2 
x $251 - $300 ต่อสัปดาห์ 3 
x $301 - $350 ต่อสัปดาห์ 4 
x $351 - $400 ต่อสัปดาห์ 5 
x มากกว่า $400 ต่อสัปดาห์ 6 

ชั่วโมงเรยีนขั้นต่ ำส ำหรบัหลักสูตร/ระยะเวลำทีต่้องกำรเรยีนภำษำ 
x 1 – 5 สัปดาห์ 1 
x 6 – 10 สัปดาห์ 2 
x 11 – 20 สัปดาห์ 3 
x 21 – 30 สัปดาห์ 4 
x 31 – 40 สัปดาห์ 5 
x มากกว่า 40 สัปดาห์ 6 

รูปแบบของสถำบันภำษำที่สนใจ 
x สถาบันภาษาภายใต้มหาวิทยาลยัของรฐับาล 1 
x สถาบันภาษาของเอกชนภายใต้การดูแลของรัฐบาล 2 
x สถาบันภาษาของเอกชน 3 

เมืองที่สนใจ 
x ซิดนีย์ (Sydney) 9 
x บริสเบน (Brisbane) 4 
x เมลเบิร์น (Melbourne) 6 
x เพิร์ธ (Perth) 4 
x แคนเบอร์รา (Canberra) 1 
x แอดิเลด (Adelaide) 4 
x แทสมาเนีย(Tasmania) 3 
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การก าหนดคะแนนของข้อมูลแต่ละตัวใช้เพื่อ
น าไปสร้างชุดของข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของแต่
ละหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรเรียนภาษามีคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของแต่ละหลักสูตร โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มของข้อมูล 
แต่จะใช้ชุดข้อมูลของแต่ละหลักสูตรที่ได้ก าหนดคะแนนไว้ไป
วิเคราะห์กับข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ แล้วเปรียบเทียบหา
หลักสูตรที่มีระยะห่างน้อยที่สุด (คะแนนที่ได้จากการค านวณ
น้อยที่สุด) ซึ่งค่าระยะห่างน้อยที่สุด หมายความว่าหลักสูตรนั้น
มี ค วาม ใกล้ เคี ย งกั บ หลั กสู ต รที่ ผู้ ใ ช้ ต้ อ งการม ากที่ สุ ด 
ตัวอย่างเช่น หลักสูตร A มีชุดข้อมูล ได้แก่ จุดประสงค์ = ใช้
เวลาว่างช่วงปิ ด เทอม , เง่ือน ไขระดับความสามารถ = 
Elementary Level (IELTS 2 - 3.5), ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  = $185, 
ระยะเวลาขั้นต่ า = 15 สัปดาห์, รูปแบบของสถาบัน = สถาบัน
ภาษาภายใต้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล และเมืองที่ตั้งของสถาบัน 
=เพิร์ธ (Perth)ดังนั้นหลักสูตร A จะมีคะแนนของชุดข้อมูลเป็น 
1, 2, 1, 3, 1 และ 4ตามล าดับ 

3.2.3 สร้างฐานข้อมูล 
การพัฒนาเริ่มต้นจากการพัฒนาส่วนของ

ฐานข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล MySQL โดยท าการสร้างตาราง
ตามที่ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนการออกแบบระบบ แล้วจึงน า
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในรูปแบบไฟล์ .csv น าเข้าไปยัง
ฐานข้อมูล แล้วจึงท าการทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

3.2.4 พัฒนาระบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
หลังจากท าการติดตั้งฐานข้อมูล ท าการพัฒนา

ระบบขึ้นมาโดยเริ่มจากส่วนติดต่อกับผู้ใช้ก่อนเป็นอันดับแรก
เพื่อดูภาพรวมและการเชื่อมโยงของระบบ จากภาพที่ 2 จะเห็น
ว่าเป็นหน้าจอหลักของระบบแนะน าฯ ซึ่งจะแสดงให้ผู้ใช้เห็น
เมนูส าหรับเรียกใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ   

ภำพที่ 2 แสดงหน้าหลักส่วนผู้ใช้งานทัว่ไป 

3.2.5 พัฒนาการท างานของระบบ 
หลังจากได้ส่วนติดต่อผูใ้ช้ที่สมบูรณแ์ลว้ จึงท า

การพัฒนาการท างานของระบบให้สามารถท างานได้ตาม
ขอบเขตที่ได้ก าหนดเอาไว้ส าหรับฟังก์ชันท างานที่ส าคัญของ
ระบบอยู่ที่ส่วนแนะน าหลักสูตรเรียนซึ่งจะมีการรับค่าจากผู้ใช้
ได้แก่ การก าหนดคะแนนความสนใจในแต่ละประเด็นของ
แบบสอบถาม และส่วนของการตอบแบบสอบถาม 6 ข้อ ดัง
ภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

หลั งจากระบบได้ รับข้อมู ลจากผู้ ใช้ผ่ าน
หน้าจอแบบสอบถาม ในภาพที่ 4 ข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปค านวณ
ร่วมกับข้อมูลของแต่ละหลักสูตรจากฐานข้อมูล โดยใช้สมการ
ค านวณหาระยะทางปกติระหว่างจุดสองจุดในแนวเส้นตรงที่
เจาะจงความสนใจ ซึ่งจะท าให้ได้ระยะห่างระหว่างความสนใจ
ของผู้ใช้กับหลักสูตรที่มีอยู่ในระบบ แล้วจึงท าการเปรียบเทียบ
คะแนนที่ได้ก่อนที่จะจัดเรียงหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับความ
ต้องการของผู้ใช้จากน้อยไปมาก และจึงแสดงผลตามหลักสูตรที่
ผ่านการจัดอันดับให้ผู้ใช้เห็นดังภาพที่ 5 

ภำพที่ 3 แสดงหน้าให้น้ าหนักสนใจใน 
แต่ละประเด็นของค าถาม 

ภำพที่ 4 แสดงหน้าแบบสอบถามความต้องการ 
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ภำพที่ 5 แสดงหน้าหลักสูตรที่แนะน า 

4. ผลกำรด ำเนินงำน
จากการพัฒนาระบบแนะน าการเลือกหลักสูตรเรียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคตัวกรองแบบอิงเนื้อหา กรณีศึกษา
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลีย (AVSS) ระบบสามารถแสดง
เนื้อหาตามที่ ได้ก าหนดและออกแบบเอาไว้ ได้แก่ ข้อมูล
หลักสู ต ร  ข้ อมู ลสถาบั นภ าษา ข้ อมู ล เมื องในประ เทศ
ออสเตรเลีย ประสบการณ์นักเรียน และข้อมูลส าหรับติดต่อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู 
ดั งนี้  home (หน้ าหลัก ) suggestion (แนะน าหลักสู ต ร ) 
institutes (ส ถ า บั น ) cities (เ มื อ ง ใ น อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ) 
experiences (ประสบการณ์นักเรียน) และ contact (ข้อมูล
ติดต่อ) 

4.1 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้จำกกำรใช้งำนระบบ 
หลังจากพัฒนาระบบเสร็จเรยีบร้อยแล้วได้มีการติดตั้ง

ระบบลงบนเซิร์ฟเวอร์ของภาควิชาเพื่อท าการทดสอบระบบ
ก่อนการน าระบบไปใช้งานจริง โดยได้มีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ ใช้ คือ ผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อประเทศ
ออสเตรเลีย โดยได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่ใช้บริการผ่านทาง
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียในการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อน ามาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลังการใช้งาน ได้ผล
สรุป ดังนี ้

ตำรำงที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

ประเด็นค ำถำม ค่ำ 
S.D. 

ควำมพึง
พอใจ 

1. ค าแนะน าก่อนการเริ่มใช้งาน
ระบบมีความเหมาะสม 0.54 มาก 

2. รูปแบบการแสดงผลของหน้าตอบ
แบบสอบถาม 

0.86 มาก 

3. ค า ถ า ม แ ล ะ ตั ว เ ลื อ ก ข อ ง
แบบสอบถามที่ใช้ในการคัดกรอง
หลักสูตร

0.89 มาก 

4. รูปแบบการแสดงผลของหน้า
แนะน าหลักสูตร 0.67 มากที่สุด 

5. เนื้อหา/รายละเอียดของหลักสูตร
ที่แนะน ามีความเหมาะสม 0.94 มาก 

6. หลักสูตรที่แนะน าตรงกับความ
ต้องการ 0.73 มาก 

7. ข้ อ มู ล อื่ น  ๆ   ใน เว็ บ ไซ ต์ มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 0.77 มาก 

8. ระบบสามารถเข้าใจ/ใช้งานง่าย 0.77 มาก 
9. ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์หลังจาก

ใช้งานระบบ 0.77 มาก 

4.2 ผลสรุปสถิติที่เกิดจำกกำรใช้งำนระบบแนะน ำ 
ระบบแนะน าการเลือกหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษฯ 

มีการบันทึกข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ ได้แก่ ความ
สนใจของผู้ใช้ในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและข้อมูลที่ผู้ใช้
ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจว่าควรจะมีการเพิ่มหลักสูตร
รูปแบบใดเข้าในระบบ จากการส ารวจข้อมูล ณ วันที่ 5 
เมษายน 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ความสนใจของผู้ใช้เรื่องจุดประสงค์ที่ต้องการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ค าตอบที่ผู้ ใช้เลือกมากที่สุด คือ พัฒนาระดับความรู้/
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

2) ความสนใจของผู้ ใช้เรื่องระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางและค าตอบท่ี
ผู้ใช้เลือกมากที่สุด คือ Beginner Level (IELTS 0 - 1.5) 

3) ความสนใจของผู้ ใช้เรื่องค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์
ส าหรับหลักสูตรเรียนอยู่ในระดับมากและค าตอบที่ผู้ใช้
เลือกมากที่สุด คือต่ ากว่า $200 ต่อสัปดาห์ 
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4) ความสนใจของผู้ใช้เรื่องช่ัวโมงเรียนขั้นต่ าส าหรับ
หลักสูตร/ระยะเวลาที่ต้องการเรียนภาษาอยู่ในระดับปาน
กลางและค าตอบท่ีผู้ใช้เลือกมากที่สุด คือ11-20 สัปดาห์ 

5) ความสนใจของผู้ใช้เรื่องรูปแบบของสถาบันภาษา
ที่สนใจอยู่ในระดับมากและค าตอบที่ผู้ใช้เลือกมากที่สุด คือ
สถาบันภาษาภายใต้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

6) ความสนใจของผู้ใช้เรื่องเมืองที่สนใจอยู่ในระดับ
มากและค าตอบที่ ผู้ ใช้ เลื อกมากที่ สุ ด  คื อ เมล เบิ ร์น 
(Melbourne) 

จากข้อมูลข้างต้นจะช่วยให้องค์กรสามารถเลือก
หลักสูตรที่ควรเพิ่มเข้ามาในระบบ ยกตัวอย่าง เช่น ควรเพิ่ม
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้/ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า $200 หลักสูตร
ของสถาบันที่อยู่ในเมืองเมลเบิร์น เป็นต้น 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล

ระบบสามารถท างานได้จริงและสามารถให้ค าแนะน า
หลักสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ รวมถึงให้ผู้ใช้สามารถเลือกดู
ข้อมูลหลักสูตร สถาบัน และเมือง ตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ในการ
วิเคราะห์ระบบ 

5.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
เมื่อท าการพัฒนาระบบแล้วส่วนของระบบแนะน า

จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าสามารถท างาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยควรท าการทดสอบการก าหนดความต้องการ
ทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อผู้ ใช้ท าการใช้งาน ระบบจะ
สามารถแนะน าหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด 
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ปัจจุบันการสื่อสารในรูปแบบสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยม

อีกช่องทางหนึ่ง คือ แอปพลิเคช่ัน ไลน์ (Line) ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส าหรับการส่งข้อความ (Massager) ที่สามารถใช้งานได้ทั้ งใน
โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ และ บนเครื่องคอมพิวตอร์
ส่วนบุคคล  ทางบริษัทไลน์ได้ท าการเปิดให้นักพัฒนา (Creator) 
สามารถพัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์ของตนเอง เพ่ือเป็นช่องทางการท า
ธุรกิจและเป็นรายได้ตอบแทนให้กับครีเอเทอร์  ซึ่งนับว่าเป็น
ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับนักพัฒนาอีกทางหนึ่ง ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดเพ่ือท าการศึกษาปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานสติ๊กเกอร์ 
โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์ให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทไลน์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใช้สติ๊กเกอร์ไลน์กลุ่ม Lovely Eggs และกลุ่ม 
KORKUNG  ผู้วิจัยได้พัฒนาสติ๊กเกอร์ขึ้นมาทั้งหมด 2 ชุด มี
ปัจจัยในการเปรียบเทียบคือ ประเภทของสติ๊กเกอร์ โดย 
สติ๊กเกอร์ไลน์ชุดที่ 1 ช่ือชุด  Lovely Eggs สติ๊กเกอร์รูปไข่
ไก่ เป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นอวัจนภาษา คือ การแสดงลักษณะ
ท่าทางแต่ไม่มีข้อความประกอบ สติ๊กเกอร์ไลน์ชุดที่ 2 ช่ือ
ชุด KORKUNG รูปเด็กผู้หญิง เป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็น         วัจ
นภาษา คือ มีข้อความประกอบ สติ๊กเกอร์ 2 ชุดนี้พัฒนาขึ้น
เพื่อใช้ส าหรับสื่อสารทั่วไป โดยผ่านการพิจารณาจาก
บริษัทไลน์ให้สามารถเปิดจ าหน่ายเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้
งานในสติ๊กเกอร์ช็อปของแอปพลิเคชั่นไลน์ได้ 

ผลการศึกษาพบว่า สติ๊กเกอร์ไลน์ชุดที่ 2 ได้รับการ
ดาวน์โหลด มียอดจ าหน่ายมากกว่า และผู้ใช้งานที่เข้ามา
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น มีพฤติกรรม
การใช้งานในการส่งสติ๊กเกอร์ ชุดที่ 2 ช่ือชุด KORKUNG ที่
มีลักษณะเป็นรูปภาพและข้อความสั้น ๆ ประกอบมากกว่า
ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นรูปภาพที่แสดงอารมณ์เพียงอย่างเดียว 

ค าส าคัญ : สติ๊กเกอร์ไลน์ , สังคมออนไลน์ , แอปพลิเคช่ัน
ไลน์ 

Abstract 
Today The Social communication is popular 

app is another way for applications Line (Line),   a 
program for sending messages (Massager) that can 
be used in mobile phones and Personal Computer 
in many of the operating system. The Line 
company was opened to developers (Creator) can 
develop their own line of stickers. The business 
channel and a return to revenue creationist’s 
charters. This is the way to generate revenue for 
developers another way. The researchers 
therefore conducted a study to compare the 
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behavior of the sticker. This research aims to 1) 
Develop a sticker line, in accordance with Line 
company policy. 2) To Comparative study using a 
sticker line group Lovely Eggs and KORKUNG.  The 
researchers developed two sets of sticker line up 
all the factors, in comparison, is a type of sticker. 
The first sets of the sticker Series is "Lovely Eggs" 
shaped of Eggs sticker. These stickers are only to 
present emotion showing but no text and the 
second sets of the sticker Series is “KORKUNG” it is 
a cute girl sticker. These stickers are present 
emotion showing and text to explain emotion. 
That Sticker has been developed to be used for 
general communications. The review by the Line 
companies can be released to the public in the 
sticker shop on applications Line. The study found 
that sticker series 2 has been downloaded more 
than series 1 and User behavior to send sticker on 
Line Application was sets of sticker Series 
KORKUNG with a photo and a short text consisting 
of more than one set of pictures showing emotion 
alone.

Keyword : Line Sticker , Social Network , Line 
Application 

1.บทน า
เทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการ

สื่อสาร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้น ามนุษย์
เราไปสู่ยุคแห่งการติดต่อสื่อสารทั่วโลกซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันนั้ น ได้ มามี ส่ วน เกี่ ย วข้ องกั บ
ชีวิตประจ าวันแทบทั้งสิ้น การสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่ง
เป็นยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลาย มีจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ  มาจากการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตซึ่งให้การสื่อสารระหว่างบุคคลหน่วยงานและ

องค์กรต่ างๆ ในโลกถูก เ ช่ือมโยงผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อาจกล่าวได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นนวัตกรรมการ
สื่อสารที่เติบโตและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากใน
ปัจจุบัน  อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 
ที่มีการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก 
ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง

จากรายงานผลการส า ร วจพฤติ ก ร รมผู้ ใ ช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี  พ .ศ . 2558 (Thailand 

Internet User Profile  2015) จัดโดย ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ  ETDA  โดยจัดการส ารวจ
จากทางออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ที่
ผ่านมา ผลส ารวจเผยว่า กลุ่มคน Gen Y (อายุระหว่าง 15 

– 34 ปี) เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด
ถึ ง  54.2 ช่ั ว โมง /สัปดาห์  (เฉลี่ ยแล้ วคน Gen Y ท่อง
อินเทอร์เน็ตวันละ เกือบ 8 ช่ัวโมงต่อวัน) ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มีหลากหลาย แต่ผลการส ารวจนี้
สะท้อนถึงพฤติกรรมของคนไทย ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็น
อุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุดในทุกช่วงเวลา ซึ่งคน
ไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 
5.7 ช่ั ว โมงต่ อวัน  รองลงมาคือคอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ 
(PC)  และคอมพิ ว เตอร์พกพา (Laptop , Notebook) 

ตามล าดับ โดยกิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่อันดับ 1 คือ Social Network  ส่วนอันดับ
รองลงมาคือ ค้นหาข้อมูล (Search) และ อ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามล าดับ ซึ่งคนไทยนิยมใช้ Facebook 

บ่อยที่สุด ถึง 92.1% ครองแชมป์ปีที่ 3 ติดต่อกัน (ปี 2556-

2558)  อันดับ 2 คือ Line และอันดับ 3 คือ Google+ โดย 
Instagram และ twitter อยู่อันดับ 4 และอันดับ 5   

Social Network เป็นเว็บพื้นฐานในการบริการที่จะให้
แต่ละบุคคลสามารถสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบท้ังระดับ
เล็กหรือใหญ่ในสังคม มีการสร้างบัญชีรายช่ือผู้ติดต่อที่
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสิ่งที่สนใจเหมือนกันได้
โดยผ่านการติดต่อกันเป็นเครือข่าย โดยเป็นการรู้จักกัน
ต่อไปเป็นทอดๆ คล้ายเครือข่ายใยแมงมุม ที่โยงกันไปมาได้ 
(ภาณุวัฒน์, 2554) 
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โปรแกรมสื่อสารในรูปแบบสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความ
นิยมอีกโปรแกรมหนึ่ง คือ ไลน์ (Line) เป็นโปรแกรมส าหรบั
การส่งข้อความ (Massager) ที่สามารถใช้งานได้ทั้ งใน
โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS),       แอน
ดรอยด์  (Android), วินโดวส์โฟน (Window phone) ล่าสุด
สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแมคโอ
เอส (MacOS) ได้แล้ว ด้วยความสามารถมากมาย เช่น 
สามารถคุย ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติ๊กเกอร์  ตั้งค่าคุยกันเป็น
กลุ่ม ฯลฯ ท าให้มีผู้ใช้งานโปรแกรมนี้เป็นจ านวนมาก และ
ตอนนี้ทางบริษัทไลน์ได้ท าการเปิดให้นักพัฒนา (Creator) 

สามารถพัฒนาสติ๊กเกอร์ของตนเอง และส่งไปยังบริษัทไลน์
เพื่อให้บริษัทพิจารณาว่าผ่านเง่ือนไขกติกาของทางบริษัท
หรือไม่  ถ้าผ่านเง่ือนไขก็จะได้อนุมัติและเปิดการจ าหน่าย
ชุดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นช่องทางการท าธุรกิจและเป็นรายได้
ตอบแทนให้กับครีเอเทอร์ ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางในการสร้าง
รายได้ให้กับนักพัฒนาอีกทางหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อพัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของบริษัทไลน ์

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สติ๊กเกอร์
ไลน์กลุ่ม Lovely Eggs และกลุ่ม KORKUNG  

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้

สติ๊กเกอร์ไลน์ กลุ่ม Lovely Eggs และ กลุ่ม KORKUNG  ที่
ส่งผลให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานสติ๊กเกอร์ไลน์ ส าหรับ
การท าธุรกิจในรูปแบบของการพัฒนาสติ๊กเกอร์ เพื่อ
จ าหน่าย  โดยจัดเก็บข้อมูลของยอดจ าหน่ายสติ๊กเกอร์ ซึ่งมี
วิ ธีการด า เนินงานตามวิธีการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) โดยใ ช้แบบจ าลอง
น้ าตกที่ ปรั บตั ว ได้  (Adaptive Waterfall Model) โดย
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี ้

3.1 การวางแผน 

ในปัจจุบันไลน์เป็นแอพพลิเคช่ันส าหรับการสื่อสารที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ภาษาที่ใช้สื่อความหมาย
ในไลน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 วัจนภาษา ได้แก่ ภาษาพูดในลักษณะ Free Voice Call 

และภาษาเขียนที่ผู้ใช้ไลน์พิมพ์ตัวอักษรและส่งเป็นข้อความ 
โดยใช้ค าหรือส านวนที่เข้าใจระหว่างคู่สนทนาซึ่งนิยมกันใน
หมู่วัยรุ่น  ตัดค าภาษาต่างประเทศ  สะกดค าหยาบให้แปลก
ใหม่ ตัดค าสั้น ย่อค าหรือรวบค า สร้างค าแสดงอารมณ์หรือ
ค าอุทานให้แปลกใหม่สะกดค าให้แตกต่างจากรูปศัพท์เดิม  

ส่วน อวัจนภาษา เป็นการสื่อความหมายโดยใช้อีโมจิ
หรือ อีโมจิคอนสัญลักษณ์และสติ๊กเกอร์ โดยให้คู่สนทนา
เข้าใจความหมายจากภาพ อีกทั้งยังส่งข้อความผ่านรูปภาพ 
รวมทั้งการสื่อความหมายหรือเรื่องราวจากวิดีโอและ
ข้อความเสียงที่ผู้ใช้ไลน์บันทึกและสามารถส่งด้วยไลน์ได้
ทันทีเช่นกัน  

ทางบริษัทไลน์เล็ง เห็นถึงโอกาสตรงนี้  จึ ง เปิดให้  
นักพัฒนา (Creator) ภายนอกได้ร่วมออกแบบสติ๊กเกอร์ 
โดยบริษัทไลน์จะเป็นผู้พิจารณาสติ๊กเกอร์แต่ละชุดและ
สติ๊กเกอร์ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการอนุญาตให้วาง
จ าหน่ายในร้านค้าของไลน์ได้ โดยบริษัทไลน์จะค านวณส่วน
แบ่งรายได้ให้กับนักพัฒนา (Creator) จ านวนร้อยละ50 

ของรายได้ทั้งหมด 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการท า
สติ๊กเกอร์ไลน์  และท าการวางแผน ออกแบบ เพื่อส่งค าร้อง
ให้ทางบริษัทไลน์เพื่อพิจารณาให้ตรงกับเง่ือนไขของทาง
บริษัท 

3.2 การวิเคราะห์ (Analysis)  

ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ โดยท าการ
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบตัวการ์ตูน
ดังนี ้

3.2.1 วิเคราะห์ตัวการ์ตูน 

1) Lovely Eggs เป็นภาพการ์ตูนรูปไข่ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการส ารวจข้อมูลสติ๊กเกอร์ ในร้านค้าขายสติ๊กเกอร์ 
ของไลน์ (Line Sticker Shop) และพบว่ายังไม่ปรากฏ 
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สติ๊กเกอร์ รูปไข่ การวาดรูปไข่นี้เป็นสิ่งที่เห็นอยู่บ่อยๆน ามา
วาดอาจจะดูเรียบๆแต่มีการเพิ่มลักษณะท่าทางเพื่อให้
สติ๊กเกอร์ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและสามารถใช้สื่อสารแทน
ข้อความได้แสดงถึงการกระท าท่ีท าอยู่ทั่วไปแทนค าพูด 

รูปท่ี 1 ภาพการ์ตูนรูปไข่ (Lovely Eggs) 

2) KORKUNG เป็นสติ๊กเกอร์รูปเด็กผู้หญิงใส่ชุด
สีชมพู ซึ่งลักษณะท่าทางจะมีหลายรูปแบบ และยังมีการ
เพิ่มข้อความเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าอิริยาบถของสติ๊กเกอร์
แต่ละภาพก าลังสื่อถึงการท าอะไรท าให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้ที่ต้องการสื่อสารอิริยาบถต่างๆที่ก าลังท า
อยู่โดยใช้ลักษณะท่าทางของสติ๊กเกอร์สื่อสารแทนค าพูด 
ข้อดี : สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย  ข้อเสีย : ใช้ได้เฉพาะกลุม่
ที่อ่านภาษาไทยออกเท่านั้น 

รูปท่ี 2 ภาพการ์ตูนรูปเด็กผู้หญิง (KORKUNG) 

3.3 การน าไปใช้ (Implementation) 

ใ น ขั้ น ต อน ก า ร ก า ร น า ไ ป ใ ช้  จ ะ อ ธิ บ า ย ถึ ง
กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การพัฒนาสติ๊กเกอร์ไปจนถึง
การทดสอบและปรั บ เปลี่ ยน เพื่ อ ให้ สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ที่บริษัทไลน์ได้ก าหนดไว้ตลอดจนได้รับการ
อนุมัติและสามารถท าการเปิดจ าหน่ายได้ โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

3.3.1) ขั้นตอนการสมัครครีเอเทอร์ไลน ์

1) ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นไลน์ครีเอเทอร์
(LINE Creators) เพื่อท าการกรอกข้อมูล โดยเข้าไปที่ลิงค์ 
https://creator.line.me/th/ โ ด ย ท า ก า ร เ ข้ า ร ะ บ บ 
(Login) ด้วย E-mail and Password ของตัวเอง 

2) เมื่อท าการเข้าสู่ระบบส าเร็จ จะปรากฏ
หน้าต่างบอกเง่ือนไขการใช้บริการ Line Creators Market 

ว่าเจ้าของบัญชีจะอนุญาตในเข้าถึงข้อมูลในบัญชีไลน์ 
3) เมื่อผ่านการอนุญาตตามเ ง่ือนไขต่างๆ

เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าแสดงข้อมูล ข้อก าหนดต่างๆ
ของไลน์ โดยให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน และ
คลิกเห็นด้วย เพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลง และเข้าสู่
กระบวนการถัดไปได้ 

4) ท าการกรอกรายละเอียดข้อมูลบริษัทและ
ข้อมูลผู้สมัคร 

5) หลังจากที่ยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้
ท าการยืนยันตัวตนของผู้สมัครใน E-mail 

3.3.2) การใส่ข้อมูลบัญชีผูร้ับเงิน 

1) เข้าสู่บัญชีครีเอเตอร์ด้วย E-mail ที่สมัครไว้
จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานใส่บัญชีปลายทาง
ผู้รับเงิน 

2) เข้าสู่ลิงค์เพื่อกรอกข้อมูลบัญชีปลายทาง
ผู้รับเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ นามสกุล, ช่ือ, และอีเมล์ที่
เชื่อมต่อ PayPal เท่านั้น 

3.3.3) การลงทะเบยีนสติ๊กเกอร์ใหม ่

1) เ มื่ อ เ ข้ า สู่ บัญ ชีครี เ อ เตอร์   ให้ กดปุ่ ม
“ลงทะเบียนใหม่” เพื่อเข้าสู่ลิงค์ลงทะเบียนข้อมูลสติ๊กเกอร์ 
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2) เ พิ่ ม ข้ อ มู ล ส ติ๊ ก เ ก อ ร์ ใ ห ม่ ที่ ต้ อ ง ก า ร
ลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดการกรอก เช่น ภาษาที่ใช้ , 
ช่ือสติ๊กเกอร์ , ค าอธิบายสติ๊กเกอร์ 

3) เ มื่ อท าการกรอกข้ อมู ล ร ายละ เ อี ย ด
สติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าต่าง “รูปสติ๊กเกอร์” 
เพื่อท าการอัพโหลดสติ๊กเกอร์เข้าไป 

4) ท าการอัพโหลดสติ๊กเกอร์จ านวน 42 รูป
โดยจะอัพทีละรูปหรือจะอัพโหลดทั้งหมดด้วยไฟล์ .Zip 

3.3.4) การส่งค าขอให้พิจารณาสติ๊กเกอร ์
1) เมื่ออัพโหลดสติ๊กเกอร์ครบแล้ว ให้กดปุ่ม

“ค าขอ” ที่มุมขวาบนเพื่อส่งสติ๊กเกอร์ของเราไปให้ทาง
บริษัทไลน์พิจารณา 

2) หลังจากกดปุ่มส่งค าขอแล้วจะมีกล่อง
ข้อความเตือนให้ครีเอเตอร์ตรวจสอบอีกครั้งว่าสติ๊กเกอร์ที่
จัดท าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ 

3) จากนั้นสถานะจะเปลี่ยนจาก “ก าลังแก้ไข”
เป็น “รอการพิจารณา” 

3.3.5) การเปิดตัวสติ๊กเกอร ์
1) เมื่อสติ๊กเกอร์ผ่านการพิจารณาแล้ว เข้าไปท่ี

เมนูบริหารจัดการสติ๊กเกอร์แล้วคลิกเลือกเซทที่ผ่านการ
พิจารณาแล้วคลิกปุ่ม “Release” หรือ “เปิดตัว” จากนั้น
อ่านเงื่อนไขแล้วกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อรอการจัดจ าหน่าย 

2) เมื่อสติ๊กเกอร์ผ่านการอนุมัติให้จ าหน่ายบน
Line Store ทางบริษัทไลน์จะส่ง E-mail มาเพื่อยืนยันอีก
ครั้ง 

3.4 การปรบัปรุง 
การปรับปรุงมีวิธีการและรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี 

3.4.1) ตรวจสอบการปรับปรุงเวอร์ช่ันของบัญชี
ไลน์ครีเอเตอร์อยู่เสมอเพื่อทาการปรับปรุงข้อมูลสติ๊กเกอร์
ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามข้อก าหนดของบริษัทไลน์  

3.4.2) ปรับปรุงข้อมูลสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมเป็นระยะ 
ตามที่บริษัทไลน์ปรับปรุ งข้อมูลสติ๊กเกอร์ เพื่ อท า ให้
สติ๊กเกอร์ง่ายต่อการค้นหา 

3.4.3) ท าการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าดาวน์โหลด
สติ๊กเกอร์และสังเกตยอดการดาวน์โหลดการใช้งานของ

สติ๊กเกอร์แต่ละเซทว่าแบบไหนนิยมมากกว่ากันเพื่อจะได้
เป็นแนวทางในการพัฒนาสติ๊กเกอร์ชุดต่อไป 

4. ผลการวิจัย
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาสติ๊กเกอร์ตามเง่ือนไข

การพิจารณาของบริษัทไลน์แล้วนั้น ผู้วิจัยได้ท าการน า
ผลงานวางจ าหน่ายใน Line Store เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้า
มาดาวน์โหลดใช้งาน โดยมีสถิติการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์
ไลน์กลุ่ม Lovely Eggs และกลุ่ม KORKUNG ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี ้

ตารางท่ี 1 ข้อมูลอัตราการดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์กลุ่ม Lovely 
Eggs และกลุ่ม KORKUNG 

เดือน Lovely Eggs KORKUNG 
ก.ค. 216 134 

ต.ค. 62 93 

พ.ย. 72 427 

ธ.ค. 31 31 

ก.พ. 130 163 

รวม 511 848 

การศึกษาเปรียบเทียบถึงลักษณะและพฤติกรรมของ
การใช้งานสติ๊กเกอร์ ไลน์กลุ่ม Lovely Eggs และกลุ่ม 
KORKUNG พบว่า สติ๊กเกอร์ไลน์กลุ่ม KORKUNG ได้รับ
ความนิยมมากกว่ากลุ่ม Lovely Eggs ในจ านวน 848 ครั้ง 
โดยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558 มีจ านวนยอดการ 
ดาวน์โหลดสูงสุด 427 ครั้ง ส่วนสติ๊กเกอร์ไลน์กลุ่ม Lovely 

Eggs มีจ านวนในการดาวน์ โหลดเพียง 511 ครั้ ง  โดย
สามารถน าเสนอในรูปแบบกราฟได้ดังนี้ 
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รูปท่ี 3 อัตราการดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์กลุ่ม Lovely Eggs 

จากรูปที่ 3 แสดงอัตราการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์
กลุ่ม Lovely Eggs จะพบว่า อัตราการการดาวน์โหลด
สติ๊กเกอร์ไลน์มีแนวโน้มลดลง ในช่วงเดือน ตุลาคม – 

ธันวาคม 2558  เนื่องจาก อาจจะขาดการประชาสัมพันธ์ 
การโปรโมทเพื่อกระตุ้นการดาวน์โหลดของผู้สนใจ แต่
ใน ช่วง เดื อน มกราคม – กุมภาพันธ์  ผู้ วิ จั ยท าการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fan page จึงท าให้มียอด
การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

รูปท่ี 4 อัตราการดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์กลุ่ม KORKUNG 

รูปท่ี 5 เปรียบเทียบอัตราการดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์กลุ่ม Lovely 
Eggs และ กลุ่ม KORKUNG 

 จากรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าจ านวนยอดการดาวน์โหลดใน
แต่ละเดือนที่มีความแตกต่างกันนั้น อาจเนื่องมาจาก เมื่อ
ผู้วิจัยเริ่มเปิดตัวการจ าหน่ายสติ๊กเกอร์ทั้ง 2 ชุด ในเดือน
แรกผู้วิจัยได้น าลิงค์ส าหรับดาวน์โหลดไปโพสในเฟสบุ๊คส่วน
ตัว ท าให้ผู้ที่สนใจเข้ามาาดาวน์โหลดไปใช้งาน  แต่พอเดือน
ถัดไปผู้วิจัยไม่ได้ท าการโปรโมท อาจจะท าให้จ านวนยอด
ดาวน์โหลดลดลง  ผู้วิจัยจึงท าการทดลอง 1 เดือน หาทางที่
จะท าให้สติ๊กเกอร์ตัวที่มียอดดาวน์โหลดน้อยกว่าให้มียอด
เ พิ่ ม ขึ้ น  คื อ  ส ติ๊ ก เ ก อ ร์ ชุ ด  KORKUNG โ ด ย ท า ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage , Twitter และ 
Instagram ท า ใ ห้ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ว่ า ช่ ว ง ที่ มี ก า ร ท า ก า ร
ประชาสัมพันธ์ท าให้มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นในเดือนนั้น 
แต่พอหยุดท าการประชาสัมพันธ์ท าให้ยอดลดลงเช่นเดิม 

 การศึกษาเปรียบเทียบถึงลักษณะและพฤติกรรมของ
การใช้งานสติ๊กเกอร์ ไลน์กลุ่ม Lovely Eggs และกลุ่ม 
KORKUNG พบว่า สติ๊กเกอร์ไลน์กลุ่ม KORKUNG ซึ่งเป็น
การออกแบบในลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์รูปเด็กผู้หญิงใส่ชุดสี
ชมพู ซึ่งลักษณะท่าทางจะมีหลายรูปแบบ และยังมีการเพิ่ม
ข้อความเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าอิริยาบถของสติ๊กเกอร์แต่ละ
ภาพก าลังสื่อถึงการท าอะไรท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้
ง่ายขึ้น ผู้ที่ต้องการสื่อสารอิริยาบถต่างๆที่ก าลังท าอยู่โดยใช้
ลักษณะท่าทางของสติ๊กเกอร์สื่อสารแทนค าพูด ได้รับความ
นิยมมากกว่ากลุ่ม Lovely Eggs ซึ่งเป็นภาพการ์ตูนรูปไข่ 
เป็นสติ๊กเกอร์มีลักษณะท่าทางต่าง ๆ เพื่อสื่ออารมณ์เพียง
อย่ าง เดียว โดยอัตราการรับ -ส่ งสติ๊ ก เกอร์ ไลน์กลุ่ม 
KORKUNG มีจ านวนการส่ง 203 ครั้ง ส่วนสติ๊กเกอร์ไลน์
กลุ่ม Lovely Eggs มีจ านวนการส่งเพียง 43 ครั้ง ดังรูปที่ 6  
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รูปท่ี 6 เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับ – ส่ง สต๊ิกเกอร์ไลน์กลุ่ม 
Lovely Eggs และกลุ่ม KORKUNG 

5. อภิปรายผล
ในกา รพัฒนา สติ๊ ก เ กอร์ ไ ลน์ ข อ งผู้ วิ จั ย ไ ด้ ผ่ า น

กระบวนการขั้นตอนการพิจารณาจากบริษัทไลน์นั้น เป็นไป
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในขั้นตอนแรก  โดย
การออกแบบรูปสติ๊กเกอร์ไลน์นั้น มีการออกแบบลักษณะ
ตัวการ์ตูนให้มีความน่ารักเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ ซึ่ง
จะสอดคล้องของ สุรีลักษณ์  วีระโจง , (2550) ในการ
ออกแบบอีโมติคอนสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีความเป็นไทย 

ซึ่งท าให้ได้ผลการออกแบบมา 20 อารมณ์ คือ 1) ยิ้ม       2) 

หัวเราะ 3) งอน 4) เขิน,อาย 5) ร้องให้น้ าตาไหล 6) โกรธ 
7) เศร้า 8) เสียใจ 9) สงสัย 10) งง มีค าถาม 11) อารมณ์ดี
ร้องเพลง 12) ร้องให้โยเย 13) แลบลิ้น 14) ชูนิ้วความหมาย
ว่าชมเชย 15) โบกมือลา 16) นอนหลับ 17) ทานข้าว18) 

เคารพ,ไหว้ 19) ขี่ยานพาหนะ 20) หัวเราะแบบปิดปาก 
และน ามาประเมินผลกับกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้รับการ
พิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทไลน์ท่ีก าหนดไว้ 

ในส่วนการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ 
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์นั้น ผลการวิจัยพบว่า อัตราการ
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์กลุ่ม KORKUNG ซึ่งเป็นการออกแบบ
ในลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์รูปเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีชมพู ซึ่ง
ลักษณะท่าทางจะมีหลายรูปแบบ และยังมีการเพิ่มข้อความ
เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าอิริยาบถของสติ๊กเกอร์แต่ละภาพ
ก าลังสื่อถึงการท าอะไรท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย

ขึ้น ผู้ที่ต้องการสื่อสารอิริยาบถต่างๆที่ก าลังท าอยู่โดยใช้
ลักษณะท่าทางของสติ๊กเกอร์สื่อสารแทนค าพูด ได้รับความ
นิยมมากกว่ากลุ่ม Lovely Eggs ซึ่งเป็นภาพการ์ตูนรูปไข่ 
เป็นสติ๊กเกอร์มีลักษณะท่าทางต่าง ๆ เพื่อสื่ออารมณ์เพียง
อย่างเดียว  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ  ลั่นคีรี 
(2558) ที่ ไ ด้ ผ ลกา รส า ร วจกา รศึ กษา เป รี ยบ เที ย บ
ประสิทธิภาพการดาวน์โหลดกลุ่มเป้าหมายของสติ๊กเกอร์
ไลน์ ระหว่างผู้ใช้งานท่ัวไปกับผู้ใช้งานพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ส่งผลต่อยอดจ าหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ ที่ท าการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาวน์โหลดกลุ่มเป้าหมายของ
สติ๊กเกอร์ไลน์ ระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปกับผู้ใช้งานพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อยอดจ าหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ พบว่า 
โดยภาพรวมเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความพื้นฐานในการ
ติดต่อสื่อสาร อีกทั้ งยั งสามารถใช้ได้ ในหลากหลาย
สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารทั่วไปหรือ
แม้กระทั่งเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และ สอดคล้อง
กับ แคทลียา  ศิริวรรณ (2558) ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการดาวน์โหลดของกลุ่มเป้าหมายสติ๊กเกอร์
ไลน์ระหว่างสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ที่ไม่มีข้อความกับสติ๊กเกอร์
ที่มีข้อความประกอบ ที่ส่งผลต่อยอดจ าหน่าย พบว่า 
สติ๊กเกอร์ได้รับการดาวน์โหลดและมียอดจ าหน่ายสูงสุดคือ 
สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ชุด  Mini Message ENG – KOR ซึ่ ง เป็น
สติ๊กเกอร์รูปสัตว์ต่าง ๆ  มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาเกาหลีในตัวเดียวกันเพื่อใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร 
โดยสติ๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุด 5 อันดับ 
สติ๊กเกอร์ที่มีข้อความ “OK !!” อันดับที่สองคือ สติ๊กเกอร์ที่
มีข้อความ “Thank You” อันดับที่สาม สติ๊กเกอร์ที่มี
ข้อความ “Good Night” อันดับที่สี่ สติ๊กเกอร์ที่มีข้อความ 
“Good Morning” และอันดับที่ห้า สติ๊กเกอร์ที่มีข้อความ 
“Smile” 

6. ข้อเสนอแนะ
6.1) ควรมีการวางกลยุทธ์ในการท าการประชาสัมพันธ์

สติ๊กเกอร์หลังวางจ าหน่าย เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
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KORKUNG Lovely eggs

เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับ – ส่ง สติ๊กเกอร์ไลน์กลุ่ม 
Lovely Eggs และกลุ่ม KORKUNG

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

781



6.2) หากต้องการพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพหลัก ควรมีการ
วางแผนในด้านค่าใช้จ่ายระหว่างรอการพิจารณาอย่าง
รอบคอบเพื่อรองรับในกรณีที่ระยะเวลาในการพิจารณา
สติ๊กเกอร์อาจมีความล่าช้า 

6.3) ผู้พัฒนาควรท าการศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม
ในการออกแบบการ์ตูนก่อนการพัฒนา จะท าให้การพัฒนา
เป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.4) การออกแบบควรศึกษาข้อมูลหรือแนวทางการ
พิจารณาที่บริษัทไลน์ได้เผยแพร่ไว้ให้ละเอียดก่อนออกแบบ
งาน 

6.5) การใช้ข้อความประกอบสติ๊กเกอร์ ควรมีการตรวจ
ไวยากรณ์หรือลักษณะการใช้ค าอย่างละเอียด จะท าให้การ
พิจารณารวดเร็วยิ่งขึ้น 

6.6) การ ใ ช้ข้ อความ เป็นภาษาท้องถิ่ นจะท า ให้
ระยะเวลาในการพิจารณานานขึ้น เนื่องจากต้องมีการ
ตรวจทานไวยากรณ์และลักษณะการใช้อย่างละเอียด 

6.7) บัญชีที่ใช้ในการกรอกข้อมูลในการรับเงิน ควร
เป็นบัญชี PAYPAL แบบพรีเมียร์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการ
ร้านอาหารครัวลลิตา ซึ่งปัจจุบันร้านอาหารครัวลลิตายังพบ
ปัญหาในการรับรายการอาหาร คือ ใช้ระบบมือจดบันทึก
รายการต่างๆ ลงในกระดาษ โดยระบบที่พัฒนาจะ
ครอบคลุม 5 โมดูลย่อยๆ ประกอบด้วย การสั่งจอง การสั่ง
อาหาร การช าระเงิน การออกรายงาน และการตรวจสอบ
สถานะของอาหาร โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบตามวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
:SDLC)[1] ระบบได้รับการพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และ
โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับ Bootstrap 
Framework ระบบถูกออกแบบให้ ง่ายต่อการใช้งาน
สามารถท างานได้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยมีการ
ทดลองและประเมินผลการใช้งานและความพึงพอใจจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานจริงในด้านต่างๆ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 จึง
สรุปว่า ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 The objective of this research is aimed to 
develop Lalita Restaurant Management System. 
The current system of Lalita Restaurant is a 
manual system such as take notes in papers.  The 
propose system cover 5 modules such as booking, 
ordering, payment, report and order tracking. The 
system was developed followed in System 
Development Life Cycle (SDLC)[1].Lalita 
Restaurant Management System was built by 
using PHP language and MySQL including 

Bootstrap Framework. The system designing was 
friendly for users. It can use on smart phone or 
tablet. The results of assessment of system by 
users and experts indicate that the mean scores 
were found to be good level with 0.20 of 
standard deviation. Thus, the developed system 
can be efficiently applied for post system. 
 
ค าส าคัญ: ระบบจัดการร้านอาหาร, ครัวลลิตา, ปลาช่อนกิน
ลม, ระบบสารสนเทศ 
 
1. บทน า 
 ร้านอาหารครัวลลิตาหรือร้านปลาช่อนกินลม ตั้งอยู่ที่ 
16/2 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา  
 ปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย
ตามยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในการท างานหรือการให้บริการต่างๆ แต่
ร้านอาหารทั่วไปที่ลูกค้าเลือกใช้บริการยังคงมีการรับออ
เดอร์โดยการจดใส่กระดาษ และต้องน าไปส่งให้ในครัว โดย
ที่ไม่สามารถรู้ว่าวัตถุดิบเหลือพอท่ีจะท าอาหารหรือไม่ ท าให้
ต้องเดินกลับไปกลับมา และกระดาษที่จดออเดอร์ไม่มีการ
ส าเนาหรือเก็บข้อมูลไว้ และอาจท าให้มีการสื่อสารกับลูกค้า
ผิดพลาดได้ ลูกค้าอาจจะได้อาหารที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของตนเอง และจะใช้เวลาในการคิดนานกว่าจะเลือกเมนูได้ 
ท าให้ช้าในการบริการลูกค้าโต๊ะอื่นๆ 

จากปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบการจัดการ
ร้ านอาหาร เพื่ ออ านวยความสะดวกในการจัดการ
ร้านอาหารท าให้สามารถจัดการกับส่วนต่างๆ ภายใน
ร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเจ้าของร้านและ
พนักงาน 
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ฐานข้อมูล  
 ฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL เป็นฐานข้อมูลที่
นิยมใช้จัดเก็บข้อมูลของระบบงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม
ภาษา PHP โปรแกรม MySQL สามารถสนับสนุนการ
ท างานได้บนระบบปฏิบัติการ windows หรือ Linux และ
เป็นโปรแกรมประเภท Open Source สามารถใช้งานได้ฟรี 
[2][3][4] 
 
2.2 ระบบสารสนเทศ  
 ระบบสารสนเทศ (Information system) คือ ระบบที่
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่  ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ ง
ฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนา
ระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เช่ียวชาญใน
สาขา ทุกองค์ประกอบนี้ท างานร่วมกันเพื่อก าหนดรวบรวม 
จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศทีได้ให้
ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน 
การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กร [1] 
 
2.3 วงจรการพัฒนาระบบ  
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) คือกระบวนการทางความคิดช่วยให้
นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและ
เป็นขั้ นตอน ท า ให้ สามารถควบคุมระยะ เวลาและ
งบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได้ 
ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ 
ได้แก่ ระยะการวางแผน ระยะการวิเคราะห์ ระยะการ
ออกแบบ และระยะการสร้างและพัฒนา[1] วงจรการพัฒนา
ระบบจะแบ่ง เป็น 7 ขั้นตอนได้แก ่

 
รูปที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ 

2.4 PHP  
  PHP ย่อมาจาก Personal Home Page เป็นโปรแกรม
ภาษาที่ท างานในลักษณะ ภาษาสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จากนั้น
จะส่งผลลัพธ์ในรูปแบบของ HTML กลับไปยังบราวน์เซอร์ 
ซึ่งลักษณะนี้จะท าให้สามารถใช้ภาษา PHP พัฒนา
ระบบบงานในลักษณะ Dynamic Programming ได้ ข้อดี
ของภาษา PHP คือ เป็นโปรแกรมภาษาที่สามารถดาวน์
โหลดได้ฟรีไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ มีการแปลงภาษาและ
การประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว สามารถท างานได้กับทุก
ระบบปฏิบัติการ กล่าวคือ PHP เป็นภาษา โปรแกรมที่
พัฒนาระบบงานบนเว็บที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน
ปัจจุบัน [5] 
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พรทิพย์ และณภัทรกฤต [6] ได้น าเสนอการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาระบบร้านอาหาร โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ
และเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2008 ในการ
พัฒนาระบบครอบคลุมการท างาน 4 โมดูลย่อยๆ คือ จอง
โต๊ะ สั่งอาหาร ช าระเงิน และรายงานต่างๆ ผลการพัฒนา
ระบบร้านอาหารพบว่าระบบใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ไม่ได้เช่ือมอยู่กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผลการวิจัยจาก
ผู้ใช้งานจ านวน 20 คนพบว่าความพึงพอใจโดยรวมได้
คะแนนเฉลี่ย 3.81 
 ปวริศร์ [7] ได้พัฒนาระบบจัดการร้านอาหารโดย ใช้
ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2010 พัฒนาโดยภาษา C# ในส่วนของ 
Database ใช้ SQL Server 2008 โดยระบบสามารถจดัการ
ข้อมูล การจองโต๊ะ การสั่งอาหาร การตรวจสอบสถานะ
อาการ การจัดการภายในครัว การคิดเงิน และการออก
รายงาน ทั้งนี้ผู้พัฒนาระบบได้ใช้เวลาในการทดสอบระบบ
ประมาณ 30 วันเพ่ือการทดสอบและแก้ไขระบบให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ธีรพงศ์ และจิรรัฐ [8] ได้พัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร
มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น เ ว็ บ แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น  ( Web-Based 
Application) พัฒนาโดยภาษา PHP, HTML และใช้
MySQL client version: 5.0.51a เป็นระบบจัดการฐาน 
ข้อมูลโดยระบบสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการ
ขาย ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลตรวจสอบวัตถุดิบ 
คงเหลือ และการออกรายงาน มีการประเมินความเหมาะสม 
และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ระบบโดยใช้ 
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แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน และผู้ใช้งานทั่วไป
จ านวน 15 คน จากผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยของ
ผู้เช่ียวชาญเท่ากับ 4.20 และค่าเฉลี่ยของผู้ใช้งานทั่วไป
เท่ากับ 4.47 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 สามารถ
สรุปได้ว่าระบบจัดการร้านอาหารมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการท างาน 
การท างาน 1* 2* 3* 4* 
1. สั่งอาหาร √ √ √ √ 
2. สั่งจอง √ √ × √ 
3. ตรวจสอบสถานนะ × √ √ √ 
4. แก้ไขรายการอาหาร × × √ √ 
5. ส่วนลด × √ √ √ 
6. ออกใบเสร็จ √ √ √ √ 
7. เช็คสต๊อก √ × √ √ 
8. รายงาน √ √ √ √ 

1. ระบบร้านอาหาร [6] 
2. ระบบร้านอาหาร [7] 
3. ระบบร้านอาหาร [8] 
4. ระบบร้านอาหารครัวลลิตา 

 
4. วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาระบบการจัดการร้านอาหารครวัลลิตา ได้แบ่ง
วิธีการด าเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ  
ขอบเขตการพัฒนา 
 1) ผู้จัดการ สามารถออกรายงานและจัดการส่วนขอมูล
ต่างๆ ของร้าน เช่น เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลพนักงาน ข้อมูล
สมาชิก ข้อมูลรายการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลโต๊ะ
อาหาร เป็นต้น  
  2) พนักงานเสิร์ฟ สามารถจองโต๊ะ สั่งอาหาร และ
เครื่องดื่ม ตรวจสอบสถานะอาหาร ตรวจสอบวัตถุดิบและ
ออกใบเสร็จช าระเงินได้ 
 3) พนักงานครัว รับรายการอาหารและเปลี่ยนสถานะ
ของอาหาร 
 4) ผู้ใช้ทั่วไป สามารถตรวจสอบเมนูอาหารผ่านทาง
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ 

 
 4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่พบว่ามี
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคเพราะสามารถใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตเข้ามาช่วยในการบริหารและการ
ท างาน โดยซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในการเขียนโปรแกรมและ
ออกแบบภาษา PHP คือ Sublime และใช้ซอฟต์แวร์
ออกแบบระบบฐานข้อมูลคือ MySQL 
 
4.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
      เป็นข้ันตอนการน าข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ที่เกี่ยวข้องมา
เป็นแนวทางในการสร้างแผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram)  เพื่ อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างข้ อมูลกับ
กระบวนการท างาน และจัดกลุ่มกระบวนการท างานรวมทั้ง
ขอบเขตของระบบงาน ระบบจัดการร้านอาหารครัวลลิตา
ประกอบด้วย 5 เอนติตี้ ได้แก่ ลูกค้า พนักงานเสิร์ฟ 
พนักงานครัว เจ้าของร้าน และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ดังรูปที่ 2  
 จากรูปที่ 4 การจัดการฐานข้อมูลออกแบบโดยสร้าง
ตาราง 11 ตาราง ประกอบด้วย ตารางโต๊ะอาหาร ตาราง
การจองโต๊ะ ตารางลูกค้า ตารางพนักงาน ตารางรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม ตารางรายการวัตถุดิบ ตารางลาย
ละเอียดวัตถุดิบ ตารางสั่งซื้อวัตถุดิบ ตารางการใช้วัตถุดิบ 
ตารางรับออเดอร์ ตารางตารางการช าระเงิน 
 
4.4 การออกแบบระบบงาน 
  การออกแบบหน้าจอการใช้งานแบ่งออกจาก 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) หน้าจอของเจ้าของร้าน รองรับการใช้งานบน
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ ของระบบ 2) พนักงาน
เสิร์ฟ รองรับการใช้งานบนแท็บเล็ตเพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน 3) หน้าจอของพนักงานครัว 4) หน้าจอของผู้ใช้ทั่วไป 
รองรับการใช้งานบนโมบายเว็บ  
 
4.5 การพัฒนาระบบงาน 
     พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ Bootstrap ในการ
ออกแบบ CSS โปรแกรมที่ใช้ออกแบบระบบฐานข้อมูลคือ 
MySQL
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ภาพที ่2 Context Diagram 

 
รูปที่ 3  Data Flow Diagram Level 0 
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Tables

PK TableID

 TableType
 TableStatus
 NamR

ReserveTable

PK ReserveID

FK1 TableID
FK2 CusID
 Date
 Time
 NamP

Customer

PK CusID

 Fname
 Lname
 CardID
 Address
 Tambon
 Amper
 Province
 Tel

DetailMeterialOrder

PK DeMeterialID

FK1 MeterialOrderID
FK2 MeterialID

MeterialOrder

PK MeterialOrderID

 Date
 Price

Meterial

PK MeterialID

 MeterialName
 MeterialNum
 MeterialPrice UseMeterial

PK UMeterialID

FK2 MenuID
FK1 MeterialID
 NetVolumn

Menu

PK MenuID

 Type
 NameM
 Price
 MenuImg

Orders

PK OrderID

FK1 MenuID
 NameM
 Price
 Qty
FK2 ReserveID

Bill

PK BillID

FK2 PerID
 Date
 Time
 Price
 TotalPrice
FK1 OrderID

Personnel

PK PerID

 PerFname
 PerLname
 PerCardID
 Address
 Tambon
 Amper
 Province
 PerTel
 Position
 Salary
 Username
 Password
 Lavel
 PerImg

 
รูปที ่4 Entity Relationship Diagram 
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รูปที ่5 สถาปัตยกรรมระบบ 

 
4.5 การติดตั้งและทดสอบระบบ  
 ผู้ พัฒนา ได้ ใ ช้ วิ ธี ก า รทดสอบแบบ แบล็ กบอกซ์ 
(Blackbox Testing) กับระบบเพื่อหาจุดบกพร่องของระบบ 
 ผู้พัฒนาได้ออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการท างานตามฟังก์ช่ันของ
ระบบ 2) ด้านประสิทธิภาพ 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ 4)ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์จ านวน 8 คน และผู้ใช้งาน
จริง 12 คน ผู้พัฒนาก าหนดเกณฑ์ในการประเมินได้ดัง
ตารางที่ 2 ดังนี ้ 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ 
1.0-1.9 ปรับปรุง 
2.0-2.9 พอใช้ 
3.0-3.9 ปานกลาง 
4.0-4.9 ด ี

5 ดีมาก 
 

5.  ผลการพัฒนา 
 การใช้งานในระบบได้แบ่งการใช้งานออกเป็น 4 ส่วน 
โดยเจ้าของร้าน พนักงานเสริ์ฟ และพนักงานครัวต้องเข้าสู่
ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิการใช้งาน ส่วนของลูกค้าไม่ต้อง
เข้าสู่ระบบก็สามารถตรวจสอบรายการอาหารและเครื่องดื่ม
ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้เลย 
 การพัฒนาระบบจัดการร้านอาหารครัวลลิตา ได้
ด าเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆ และแสดง
ตัวอย่างการพัฒนาต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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5.1 หน้าจอส าหรับลูกค้า (ใช้งานบนคอมพิวเตอร)์ 

 
รูปที ่6 หน้าแรกของลูกค้า 

 

 
รูปที ่7 เมนูอาหาร 

 
5.2 หน้าจอส าหรับพนักงาน (ใช้งานบนแท็บเล็ต) 
 พนักงานต้องท าการตรวจสอบวันที่ที่ลูกค้าต้องการ
จองโต๊ะก่อน โดยเลือกวันที่จากปฏิทินและคลิกที่ ค้นหา 
จากนั้นระบบก็จะแสดงตารางการจองของลูกค้าที่ต้องการ
จอง หากโต๊ะว่างก็ให้คลิกเลือกโต๊ะและเวลาเพื่อท าการจอง
ได้เลย เมื่อการจองส าเร็จ ตารางการจองเวลาดังกล่าวจะขึ้น
สถานะไม่ว่างทันท ีดังรูปที ่8,9 และ 10 

 
รูปที ่8 หน้าจอแสดงตารางการสั่งจอง 

 

 
รูปที ่9 หน้าจอการสั่งจอง 

 

 
รูปที ่10 หน้าจอหลังการสั่งจองเสร็จสิ้น 

 การสั่งอาหารท าได้โดยการเลือกที่แท็บ “เลือกประเภท” 
ก่อน จากนั้นจึงเลือกรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง มีปุ่มในการ
สั่งทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ ปุ่มสีฟ้าสั่ง 1 จาน ปุ่มสีส้มสั่ง 2 จาน 
ปุ่มสีเขียวสั่ง 3 จาน และปุ่มสีน้ าเงินสั่งตั้งแต่ 4-10 จาน ดัง
รูปที่ 11 เมื่อสั่งอาหารเรียบร้อยร้อยพนักงานจะทวน
รายการอีกครั้งก่อนคลิกสั่งอาหาร ดังรูปที่ 12 และบันทึก
ใบสั่งซื้อดังรูปที่ 13 

 
รูปที ่11 หน้าจอการสั่งอาหาร 

 
รูปที ่12 หน้าจอใบสั่งอาหาร 

 
รูปที ่13 หน้าจอบันทึกการสั่งอาหาร 
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 รูปที่ 13 เป็นการใส่รายละเอียดการสั่งซื้อ โดยการคลิก
ปุ่มตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล 
 ในรูปที่ 14 ตรวจสอบสถานะอาหารในภาพ (ก) คือ
แสดงอาหารที่ยังไม่ได้ท า ในขั้นตอนนี้สามารยกเลิกอาหาร
ได้ ในภาพ (ข) จะแสดงสถานะอาหารที่พนักงานก าลังท าอยู่ 
ในภาพ (ค) แสงสถานะอาหารที่ท าเสร็จแล้วและรอเสิร์ฟ 
และในภาพ (ง) จะแสดงสถานะอาหารที่เสิร์ฟเรียบร้อยแล้ว 

 
รูปที ่14 หน้าจอตรวจสอบสถานะอาหาร 

  การช าระเงินจะดึงข้อมูลจากโต๊ะที่ต้องการช าระเงิน 
ดังรูปที ่15 

 
รูปที ่15 หน้าจอรายละเอียดการช าระเงิน 

 
5.4 หน้าจอส าหรับเจ้าของร้าน (ใช้งานบนคอมพิวเตอร์)   
  การจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลโต๊ะอาหาร และ
รายงาน ดังรูปที ่16 

 
รูปที ่16 หน้าจอของผู้ดูแลระบบ 

 

6. ผลการประเมินระบบ 
6.1 ผู้เชี่ยวชาญ  
  ได้ท าสอบการท างาน ประสิทธิภาพ การใช้งานและ
ความปลอดภัยของระบบ จ านวน 8 คน 
 
6.2 ผู้ใช้งานจริง  
 ผู้ใช้งานจริง ได้แก่ เจ้าของร้าน พนักงาน และบุคคล
ทั่วไป จ านวน 12 คน ได้ท างานทดสอบแบล็กบอกซ์เพื่อ
ทดสอบการท างานของระบบ  
 ส่วนผลการประเมินการใช้งานของผู้ใช้งาน 20 คน 
แสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้ระบบ  
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD. 
การท างานไดต้ามฟังก์ชัน
(Functionality) 

4.5 0.5 

ประสิทธิภาพ (Performance) 4.0 0.74 
ง่ายต่อการใช้งาน (Usability) 4.25 0.4 
การรักษาความปลอดภัย (Security) 4.25 0.83 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.25 0.20 
 สรุปการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การ
ท างานได้ตามฟังก์ 2) มีประสิทธิภาพ 3) ง่ายต่อการใช้งาน 
4) การรักษาความปลอดภัย โดยรวมเฉลี่ย 4 ด้านได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับเท่ากับ 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.20 พบว่าระบบมีความพึงพออยู่ในระดับ ดี 
 
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุป 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบจัดการ
ร้านอาหารครัวลลิตาเพื่อแก้ปัญหาระบบงานเดิมที่ยังไม่มี 
และเป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กันงานให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ผู้พัฒนาได้ใช้โปรแกรม Sublime พัฒนาด้วยภาษา PHP 
โดยเรียกใช้ CSS จาก Bootstrap  ในส่วนของเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ผู้พัฒนาได้ใช้ Apache HTTP Server และ ส่วน
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบด้วยวิธีทดสอบ
แบบแบล็กบอกซ์ พบว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 และผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานในระดับดี 
 
7.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในการแสดงสถานะอาหารความมีการระบุเวลาที่ก าลัง
ท าและพร้อมเสิร์ฟ เพิ่มเป็นช่องทางแจ้งให้ลูกค้าทราบ และ
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าท่ีท าการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อ
วิเคราะห์รายการอาหารและปรับปรุงเมนูให้มีมากขึ้นใน
อนาคต 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
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การพัฒนาเว็บแบบตอบสนองกรณีศึกษา*องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า 
อ าเภอแก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุร ี

The*Responsive*Web*Design*in*Case*Study*:*The*Local**People*Forest's*Preventi

on*Organization*Amphur*Kang*Hang*Maew*Chanthaburi*Province

ดุสิตธร*เงินพรัก1,*ดลพัฒน์*วัชราสิน2,*อ.วุฒิภัทร*หนูยอด3*,*อ.ภัทรธีรา*คามาวาส4

Dusitthon*Ngenprak,*Donlapat*Watcharasin, 

Wutthiphat*Nooyod*and*Pattira*Kamawas 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ*คณะเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก*วิทยาเขตจันทบุรี 
1blackkakalot@gmail.com*,2Donlapat1@gmail.com 

3wutthiphat2485@gmail.com*,4mui_kmutnb@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
***องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จังหวัด
จันทบุรี*มีการผลิดและขายสินค้าพื้นบ้าน*แต่*เนื้องจากที่
ตั้งอยู่ห่างไกลท าให้ยากต่อการเข้าถึง*จึงท าให้สินค้าไม่เป็นที่
รู้จักและขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและองค์กรได้ยาก*
การจับเก็บข้อมูลสินค้าและ*ข้อมูลของสมาชิกในกลุ่มต่าง*ๆ
ขององค์กรไม่มีความ*เป็นระบบยากต่อการตรวจสอบ 

***ผู้จัดท าได้มุ่งเห็นถึงความส าคัญปัญหาที่เกิดขึ้น*จึงได้
จัดท าโครงการ*การพัฒนาเว็บแบบตอบสนองกรณีศึกษา*
องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ าเภอแก่งหางแมว*จังหวัด
จันทบุรี * เพื่อ ช่วยในด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านทาง *
อินเตอร์เน็ต*น าสินค้าต่าง*ๆไปแสดงบนเว็บ*เพื่อให้*
บุคคลภายนอกให้รู้จักมากข้ึน*นอกจากนี้ยังช่วยให้*การเก็บ
ข้อมูลการซื้อขาย*ข้อมูลสมาชิกเป็นไปอย่ามี*ระบบและง่าย
ต่อการตรวจสอบอีกด้วย 

Abstract 
***The*people,*organizations,*volunteer*escort*P
A*Kaeng*hang*maeo*Tue*chanthaburi*There*is*a*s
pring*and*selling*goods,*but*folk,*located*far*fro
m*the*meat,*making*it*difficult*to*access,*making

*the*goods*is*not*t*known,*and*sales*to*generate

*income,*and*the*organization*is*difficult.*Product

*storage*and*data*capture*of*the*various*groups*
of*members*in*the*organization*system*is*difficult

*to*determine.*Passengers*intended*importance*o
ccurring 
***Problems*have*produced*the*project.*The*dev

elopment*of*enterprise*Web*applications,*volunt

eer*escort*wild*sideline**Tue**province 

Kaeng*hang*maeo*of*chanthaburi.*To*assist*in*da

ta*communication*via*the*Internet.*Bring*items*to
*display*on*the*Web*to*let*outsiders*know*much

*more.*It*also*allows*the*storage*of*information*t
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rading.*Don't*have*to*be*a*member,*information*
system,*and*easy*to*check. 

1.*บทน า 
***เนื่องจากองค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*
จังหวัดจันทบุรี*มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนและสัญญาณ
โทรศัพท์เข้าถึงได้อย่างยากล าบากจึงเป็นปัญหาหลักในการ
ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรราษฎรอาสา
พิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี*ด้วยเหตุนี้ท าให้
บุ คคลภายนอกไม่ รู้ จั กและการประชาสั มพันธ์ กั บ
บุคคลภายนอกเป็นไปอย่างยากล าบากในการติดต่อสื่อสาร*
รวมถึงการจัดรวบรวมข้อมูลสมาชิกยังไม่เป็นระบบหรือยัง
เป็นกระดาษอยู่ซึ่งยากต่อการเสียหายและการสูญเสียของ
ข้อมูลอีกเป็นปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกและ
บุคคลในองค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*และองค์กรยังมีการ
ผลิตสินค้า*แต่ไม่มีผู้ซื้อสินค้าไม่มีคนรู้จักจึงเป็นปัจจัยในการ
ท าให้สินค้าขายไม่ได้*และยากต่อการซื้อขาย*องค์กรราษฎร
อาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี*มีที่ตั้งที่
ห่างไกลและการติดต่อที่ยากล าบากที่จะเข้าถึงได้อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลจากสัญญาณการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์
สัญญาณไม่ค่อยมีท าให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปได้อย่าง
ยากล าบากที่จะประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักกับ
องค์กรเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีคนรู้จักกับองค์กรว่ามีการท า
สินค้าขายท่ีท าให้บุคคลภายนอกไม่รู้จักองค์กร 

***ผู้จัดท าจึงได้มุ่งเห็นถึงความส าคัญในปัญหาของหลักใน
การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรราษฎรอาสา
พิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี*เนื่องจากเป็น
พื้นที่ห่างไกลจากชุมชนและยากต่อการเข้าถึงของสัญญาณ
และการติดต่อสื่อสารจึงคิดริเริ่มในการจัดท า*การพัฒนาเว็บ
แบบตอบสนองกรณีศึกษา*องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*
อ าเภอแก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี*ซึ่งในปัจจุบันมีการ

ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต*ซึ่งใน
ปัจจุบันองค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*
จังหวัดจันทบุรี*ยังใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิกไม่เป็น
ระบบหรือยังเป็นกระดาษอยู่ซึ่งง่ายต่อการการสูญหาย 

***ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้เก็บความต้องการ*และปัญหาต่างๆ
ของการพัฒนาเว็บแบบตอบสนองกรณีศึกษา*องค์กรราษฎร
อาสาพิทักษ์ป่า*อ าเภอแก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี*มา
พัฒนาเป็นระบบเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลและในการซื้อ
ขายสินค้าในระบบองค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหาง
แมว*จังหวัดจันทบุรี*ให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงมากยิ่งขึ้น*เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.
แก่งหางแมว*ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักออกไปมากยิ่งขึ้นให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลและการเลือกดูสินค้า*ดังนั้นผู้จัดท า
จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้คิดจัดท า*เว็บแอพพลิเคชัน
องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จังหวัด
จันทบุรี*ขึ้นมา*เพื่อให้ใช้งานได้จริงในองค์กรราษฎรอาสา
พิทักษ์ป่าให้ระบบสามารถช่วยจัดการและพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรขององค์กรราษฎรอาสา
พิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี*ให้เป็นไปในทางที่
ดียิ่งขึ้น 

2.*ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
***การจัดท าโครงการการพัฒนาเว็บแบบตอบสนอง
กรณีศึกษา*องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ าเภอแก่งหาง
แมว*จังหวัดจันทบุรี*นี้ต้องท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
ทฤษฎีที่*เกี่ยวข้อง*เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์*
และเป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนดไว้*และสามารถจัดท า
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ*ผู้จัดท าได้ท าการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง*ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
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***2.1*ข้อมูลทั่วไปขององค์กรราษฎรอาสา 
พิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี 
******องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จ.
จันทบุรี*หมายถึง*กลุ่มราษฎรที่รวมตัวกันก่อตั้งเป็นองค์กรฯ
ขึ้น*อันเป็นผลสืบเนื่องจากการฝึกอบรมโครงการราษฏร
อาสาพิทักษ์ป่า*เมื่อ16-18*กันยายน*2552*ของหน่วย
เฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี*กองก าลังป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด*โดยเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จ
พระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ตต์พระบรมรา ชินีน าถ *สนั บสนุ น
งบประมาณจากมูลนิธิป่ารอยต่อห้าจังหวัด*ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์*องค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*
จ.จันทบุรี*เป็นองค์กรฯสาธารณประโยชน์*ที่ท ากิจกรรมใน
ด้านสิ่งแวดล้อม**พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ า*เพื่อ
สนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว*
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทุกๆกรณี*ส่งเสริมและแนะน า
การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง*ช้ีน าเยาวชนให้มี
จิตส านึก*ด้านสิ่งแวดล้อม*ความส าคัญของป่าไม้และต้นน้ า
ล าธาร*ส่งเสริมให้เป็นผู้ยึดมั่นและด าเนินชีวิตตามหลักธรรม
ของศาสนา*ห่างไกลจากยาเสพติด*อบายมุขทั้งปวง*มี
กิจกรรมและที่ตั้งอยู่ที่*ต.ขุนซ่อง*อ.แก่งหางแมว*จ.จันทบุรี 

***2.2*เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นและการ
จัดการข้อมูลแบบพลวัต 
******เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ันและการจัดการข้อมูล
แบบพลวัตมีการเช่ือมโยงกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ*ซึ่งมี
ลักษณะส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล*การพัฒนาในด้าน
แนวความคิดการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง*และ
การร่วมสร้างข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวด์เว็บโดย
เว็บไซต์ที่ออกแบบโดยใช้หลักการการจัดการข้อมูลแบบ
พลวัตท าให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกัน
ในลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ 

***2.3*องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
******ในการใช้งานเกิดจากการวางแผนอย่างรอบคอบใน
การออกแบบส่วนประกอบต่าง*ๆ*ดังนี*้(ณรงค์,*2550) 
******2.3.1*เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล 

*********(Content*and*Site*Structure)*เว็บไซต์ที่ดี
จะต้องมีเนื้อหาที่เช่ือถือได้สอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายโดย
ก าหนดหัวข้อต่าง*ๆ*ให้ชัดเจนไม่ยาวเกินไป*เพราะท าให้ไม่
น่าอ่านและหาข้อมูลได้ยาก*มีเนื้อหาสั้น*กระชับ*และ
ทันสมัยนาเสนอเนื้อหาที่กาลังอยู่ในความสนใจควรมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มบริการใหม่*ๆ*เพราะเว็บไซต์ที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจะขาดความน่าสนใจการปรับปรุงรูปแบบ
ของการน าเสนอในเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมท า
ให้ผู้ใช้บริการไม่เกิดความรู้สึกซ้าซาก*และเป็นจุดดึงดูดให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกคุ้มค่าที่จะกลับมาชมอีกเรื่อย*ๆ*นอกจากนี้
ยังช่วยให้เว็บไซต์ถูกจัดอยู่ในอันดับต้น*ๆ*ในรายการค้นหา
ข อ ง * Search* Engine* ซึ่ ง จ ะ ค้ น ห า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ มี ก า ร
ปรับปรุงสม่าเสมออีกด้วย 

******2.3.2*ระบบเนวิเกชัน 

*********เว็บไซต์ที่ดีต้องมีระบบเนวิเกชันที่เข้าใจง่ายโดยใช้
กราฟิกหรือข้อความที่สื่อความหมายชัดเจนมีรูปแบบ*และ
ลาดับของรายการที่สม่าเสมอต าแหน่งการจัดวางคงที่ *
นอกจากน้ียังต้องใช้งานง่าย*(User-Friendly*Navigation)*
ไม่สลับซับซ้อนคือ*มีขั้นตอนน้อยในการค้นหาข้อมูลโดยผู้ใช้
ไม่ควรต้องคลิกเกิน*4*ครั้งในการหาข้อมูลแต่ละครั้งจาก
การสารวจของ*Forester*Research*พบว่า*40%*ของผู้ใช้
จะไม่กลับเข้าชมซ้าถ้าพบว่าระบบเนวิเกชันได้งานยากแม้ว่า
เว็บไซต์นั้นจะสวยงามเพียงไรก็ตาม 

******2.3.3*ออกแบบกราฟิก 

**********การออกแบบกราฟิกในเว็บไซต์ที่ดีควรมี
คุณสมบัติดังนี้ 
*********2.3.3.1*มีความเรียบง่าย*(Simplicity) 
*********2.3.3.2*มีความสม่าเสมอ*(Consistency) 
*********2.3.3.3*มีเอกลักษณ์*(Identity) 
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*********2.3.3.4*มีคุณภาพ*(Design*Stability) 
*********2.3.3.5*ไม่มีข้อจากัดในการใช้งาน 

*********2.3.3.6*แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 

***2.4*เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น 
******จากการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือและเทคนิคที่จะ
น ามาใช้ในเว็บแอพพลิเคช่ันผู้จัดท าโครงการสามารถสรุป
ข้อมูลเครื่องมือและเทคนิคต่าง*ๆ*ไว้ดังน้ี 

******2.4.1*โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล*MySQL 
*********MySQL*คือ*โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล*ที่
พัฒนาโดยบริษัท*MySQL*AB*มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ*รองรับค าสั่ง*SQL*เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล*ที่
ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ*
เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ*ความต้องการของผู้ใช้*เช่น
ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ *(Web*Server)*เพื่อ
ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่ งเครื่องบริการ *
(Server-Side*Script)*เช่น*ภาษา*php*ภาษา*aps.net*
หรือภาษาเจเอสพี*เป็นต้น*หรือท างานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์*(Application*Program)*เช่น*ภาษาวิชวลเบสิก
ดอทเน็ต*ภาษาจาวา*หรือภาษาซีชาร์ป*เป็นต้น*โปรแกรม
ถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย*และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท*
(Open*Source)ท่ีถูกน าไปใช้งานมากท่ีสุด 

******2.4.2**ภาษาพีเอชพ ี

*********PHP*ถูกพัฒนาโดย*Mr.Rasmus*Lerdorf*เริ่ม
เผยแพร่เมื่อปีพ.ศ.*2527*(ค.ศ.*1984)*และต่อมา*มีการ
ปรับปรุงโดย*Mr.Zeev*Saraski*และ*Andi*Gutmans*ท า
ให้สมบูรณ์*และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง*จนเป็นรุ่นที่*
4*ในปัจจุบัน 

********PHP*เดิมย่อมาจาก*Personal*Home*Page*
ต่อมาปรับเป็น*Professional*Home*Page*มีรูปแบบ*
ภาษาคล้ายภาษา*C*หรือ*PERL*แต่ใช้งานได้ง่ายกว่า*
หลายท่านท่ีเคยพัฒนาเว็บไซต์ด้วย*PERL*เมื่อหันมาลองใช้*
PHP*จะติดใจ*เพราะภาษานี้บอกจุดผิดพลาดเมื่อเขียนผิด*

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง*ใช้งานง่ายรูปแบบภาษาไม่
ซับซ้อน*ติดต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย*มีลักษณะการ
ท างานแบบ*Server-side*script*ซึ่ งท างานบนเครื่ อง
ให้บริการ*(Server)*เช่นเดียวกับภาษา*PERL*หรือ*ASP*
ภาษาเหล่านี้เก็บ*Source*codeแต่เมือ่ผู้ใช้ร้องขอโปรแกรม
ที่ต้องการจากเครื่องบริการ*สิ่งที่ส่งให้ผู้ใช้คือ*ผลลัพธ์ที่ผ่าน
การประมวลผลเท่านั้นผลลัพธ์ที่ผ่านการประมวลผลเท่านั้น 

******2.4.3*เทคโนโลยีเอแจ็กซ์*(Ajax) 
Asynchronous*JavaScript*And*XML:*AJAX*เป็นกลุ่ม
ของเทคนิคในการพัฒนาเว็บแอพพลิ เค ช่ัน *เพื่ อ ให้
ความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น*โดยการรับส่งข้อมูลใน
ฉากหลัง*ท าให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง*ซึ่งช่วยท าให้เพิ่มการตอบสนองความรวดเร็ว*
และการใช้งานโดยรวม*(วิชา,*2555) 
******2.4.4*Bootstrap 

*********ในปัจจุบัน*Front-end*Framework*นั้นมีอยู่
มากมาย*และหนึ่งในนั่นคือ*Bootstrap*ค าว่า*front-end*
หมายถึง*ส่วนที่แสดงผลให้*Users*ทั่วไปเห็น*พูดง่ายๆ*ก็
คือหน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเอง*ส่วนค าว่า*framework*นั้น
จะหมายถึง*สิ่งที่เข้ามาช่วยก าหนดกรอบของการท างานให้
เป็นไปในทางเดียวกัน*ในสมัยก่อน*ยังไม่มี*framework*
ปัญหาที่เราพบเป็นประจ าในการท างานร่วมกันก็คือ*ต่างคน
ต่างท า*คนหนึ่งเขียนแบบหนึ่ง*ส่วนอีกคนก็เขียนอีกแบบ
หนึ่ง*พอใครจะมาแก้งานต่อ*หรือพัฒนาต่อ*ก็จะไม่เข้าใจ
กัน*เพราะไม่ได้มีการก าหนดข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า*ท าให้
เสียเวลาโดยใช่เหตุ*framework*จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้*
โดยมันจะเป็นตัวก าหนดให้สมาชิกในทีมเข้าใจตรงกัน*
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน*เช่นโจทย์ของเราคือการสร้าง
กล่องสี่ เ หลี่ ยมสีน้ า เ งินขึ้ นมาสักกล่อ งหนึ่ ง *ถ้ า ใ ช้ *
framework**พนักงานแต่ละคนจะใช้วิธีเดียวกันในการ
สร้างกล่องนี้ขึ้นมา*แม้ว่าพวกเค้าจะไม่ได้คุยกันเลยก็ตาม*
และพนักงานคนอื่นๆ*ที่ไม่เคยทราบโจทย์มาก่อน*ก็จะ
สามารถรู้ได้ทันทีว่าโค้ดที่พวกเค้าเขียนข้ึนมามันคือการสร้าง
กล่องสีน้ าเงิน 
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***2.5*วงจรการพัฒนาระบบ*(SDLC) 
******ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ *
( System*Development*Life*Cycle*:*SDLC)*คื อ *
กระบวนการทางความคิด*(Logical*Process)*ใน*การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
ตอบสนองความต้องการของผู้*ใช้ได้*โดยระบบที่จะพัฒนา
นั้น*อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือน าระบบเดิมที่
มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน*ให้ดียิ่งขึ้น*ภายในวงจรนี้จะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ*(Phases)*ได้แก่*ระยะ
การวางแผน*(Planning*Phase)*ระยะการวิ เคราะห์ *
(Analysis*Phase)*ระยะการออกแบบ*(Design*Phase)*

แ ล ะ ร ะ ย ะ ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า *
(Implementation*Phase)*โดยแต่ละระยะจะประกอบไป
ด้ ว ย ขั้ น ต อน * ( Steps)*ต่ า ง ๆ * แ ตกต่ า ง กั น ไ ปต าม *
Methodology*ที่นักวิเคราะห์น ามาใช้*เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานะทางการเงินและความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น 
******ขั้น*ตอนในวงจรพัฒนาระบบ*ช่วยให้นักวิเคราะห์
ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็น
ขั้นตอน*ท าให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณใน
การปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบ*ได้*ขั้นตอนต่างๆ*
นั้นมีลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทาง
วิทยาศาสตร์(Scientific*Management)*อัน*ได้แก่*การ
ค้นหาปัญหา*การค้นหาแนวทางแก้ ไขปัญหา *การ
ประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ*เลือกแนวทางที่ดี
ที่สุด*และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้*ส าหรับวงจรการ
พัฒนาระบบในหนังสือเล่มนี้*จะแบ่งเป็น*7*ขั้นตอน*ดัง*
รูปภาพที*่1 

รูปภาพที*่1*วงจรการพัฒนาระบบ*
(System*Development*Life*Cycle*:*SDLC) 

******2.5.1*ค้ น ห า แ ล ะ เ ลื อ ก ส ร ร โ ค ร ง ก า ร *
(Project*Identification*and*Selection) 

******2.5.2*จั ด ตั้ ง แ ล ะ ว า ง แ ผ น โ ค ร ง ก า ร *
(Project*Initiating*and*Planning) 

******2.5.3*วิเคราะห์ระบบ*(Analysis) 

******2.5.4*ออกแบบเชิงตรรกะ*(Logical*Design) 

******2.5.5*ออกแบบเชิงกายภาพ*(Physical*Design) 

******2.5.6*พั ฒ น า แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ *
(System*Implement) 

******2.5.7*ซ่อมบ ารุงระบบ*(System*Maintenance) 

***2.6*งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
******จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้น*ผู้จัดท า
โครงการสามารถสรุปผลการวิจัยต่าง*ๆ*ไว้ดังน้ี 

******นรภัทร*(2554)*ได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันแบบ
พลวัต(Dynamic*Web*Page)*ส าหรับจัดการข้อมูลศิษย์
เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือข้ึน*เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศิษย์เก่า*และศิษย์ปัจจุบัน*ซึ่งการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน
แบบพลวัต*สามารถท างานได้อย่างสะดวก*รวดเร็ว*และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้ น *อีกทั้ งยั ง เพิ่ ม ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารให้กับศิษย์เก่าสามารถรับรู้ข่าวสารกิจกรรมที่
ทางคณะจัดขึ้น*รวมทั้ ง เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ประสบการณ์ในการท างาน*ที่เป็นประโยชน์แก่รุ่นพี่รุ่นน้อง
ได้เป็นอย่างดี 
* * * * * *กมลพันธุ์ *บุณ โยบล * (2553) * ไ ด้ พัฒนา เ ว็ บ
แอพพลิ เค ช่ันเพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ต *
กรณีศึกษา*:*บริษัท*ทีโอที*จ ากัด*(มหาชน)*การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต*มี
วัตถุประสงค์เพื่อน ามาอ านวยความสะดวก*และช่วยให้เกิด
ความถูกต้องในการท างานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์ เน็ตและประชาชนผู้ขอใช้บริการศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต*ผลจากระบบสนับสนุนการให้บริการศูนย์
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต*ท าให้ประชาชนผู้ขอใช้บริการได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ*เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูล
การขอใช้บริการของประชาชนได้รวดเร็ว*และเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ต้องการ 

******มงคล*ชุมทอง*(2554)*ได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง บุ ค ล า ก ร ด้ ว ย *
Model*View*Controller*มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ประเมินระบบเว็บแอพพลิเคช่ันการประเมินตนเองของ
บุคลากร*โดยการน าสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ*
Model*View*Controller*เ ข้ ามา ใ ช้ เพื่ อการแยกส่ วน
ซอฟต์แวร์ออกจากกัน*ท าให้สามารถปรับแต่งในส่วนของ
ค าสั่งโปรแกรมและส่วนของการแสดงผลโปรแกรมแยกออก
จากกันได้*และท าการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยระบบ
ฐานข้อมูลแบบเชิงบสัมพันธ์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ*โดยมีการน าเครื่องมืออื่นๆ*เข้ามาช่วยในการเขียน
โ ป ร แ ก ร ม ร่ ว ม ด้ ว ย * เ ช่ น * โ ป ร แ ก ร ม *
CodeIgniter,*JQuery*Framwork*และ*PHP*Script*ด้วย
สมมติฐานที่ก าหนดให้คุณภาพของเว็บแอพพลิเคช่ันอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี*หลังจากได้ท าการประเมินคุณภาพระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ*โดยภาพรวมของระบบอยู่ในระดับดีมาก 

3.*วิธีด าเนินการศึกษา 
***วิธีการด าเนินการศึกษาครั้งน้ีประกอบไปด้วย*6*ขั้นตอน 

ตามหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางคอมพิวเตอร์ 
ดังนี ้

***1)*วิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูลของค์กรราษฎร
อาสาพิทักป์ป่า*อ าเภอแก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี *
ประกอบด้วยเนื้อหา*ข้อมูลกลุ่มสมาชิก*สินค้า*ประวัติความ
เป็นมา*และ*ข้อมูลทั่วไปขององค์กรฯ 

***2)*ศึกษาความเป็นไปได้ 
******จากการรวบรวมข้อมูลจากองค์กรฯ*ได้แบ่งการ
ท างานออกเป็น*2ส่วนหลัก*คือส่วนในการขายสินค้าและ
ส่วนในการแสดงข้อมูล*มีความเป็นไปได้ในการช่วยให้ขาย
สินค้าและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม 

***3)*การวิเคราะห์ระบบ*(System*Analysis) 

******วิเคราะห์โดยใช้*Use-Case*Diagram*เพื่อแสดงการ
ท างานของผู้ใช้และความสัมพันธ์กับระบบต่างๆดังแสดงใน
รูปภาพท่ี*2 

รูปภาพที*่2*Use-Case*Diagram 

***4)*การออกแบบหน้าจอ*(Design)*ตามเนื้อหาและ
โครงสร้างของข้อมูล*โดยจะออกแบบให้เป็นเว็บสมัยใหม่*มี
การตอบสนองตามหน้าจอของผู้ใช้*มีความเรียบง่าย*และ*
และมีเอกลักษณ์ของการอนุรักป่า*เหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่เช่ียว
ขาญทางด้านคอมพิวเตอร์อีกด้วย*มีการออกแบบหน้าจอ*
2*ส่วนดังนี ้
******1.*ส่วนของผู้ดูแลระบบ*ประกอบด้วย 

*********-*หน้าจัดการสมาชิก 

*********-*หน้าจัดการกลุ่มสมาชิก 

*********-*หน้าจัดการสินค้า 
*********-*หน้าจัดการส่วนประกอบของเว็บไซด์ 
******2.*ส่วนของสมาชิกและผู้ใช้ทั่วไป 
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*********-*หน้าการใช้งานหลัก 
*********-*หน้าข้อมูลทั่วไป 
*********-*หน้าการซื้อสินค้า 
*********-*หน้าติดต่อขอศึกษาเข้าดูงาน 
***5)*การพัฒนาโปรแกรม*(Development*Program) 
******ใช้โปรแกรม*Sublime*Text3*ในการพัฒนาระบบ
และใช้*PHP*PDO*ในการจัดการฐานข้อมูลที่ได้วิเคระห์
เอาไว*้ใช้*Bootstrap*JAVASCRIPT*jQuery*SCSS*ในส่วน
การท างานติดต่อกับผู้ใช้*และการตกแต่งให้สวยงาม*ตาม
หลักรางสร้างของข้อมูล 

***6)*การตรวจสอบความถูกต้อง*(Accuracy*Data) 

ท าการประเมินความพึงพอใจประเมินผลความพึง 
พอใจของกลุ่มตั*วอย่ างทั้งหมด*30*คนโดย*วิธีตอบ 

แบบสอบถามและวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจทางสถิติด้วย
ค่า*(S.D.)*พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับค่าทางสถิติดีถึงดีมาก
เหมาะส าหรับการน า*เว็บองค์กรราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า
อ าเภอแก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี*ไปใช้จริงเป็นอย่ามาก 

4.*ผลของการด าเนินงาน 
***การด าเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองค์กร
ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า*อ.แก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี*โดย
ผลของการด าเนินงานมีรายละเอียดดังนี้ 
***4.1*หน้าแรก เป็นหน้าแสดงข้อมูลเมนอูงค์กร*สินค้า
ตัวอย่าง*และเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก 

4.2*หน้าการเลือกเมน ูสมัครสมาชิก*เข้าสู่ระบบ*

และ*เมนูต่างๆ ดังรูปภาพที่ 4 

รูปภาพที*่4*เมนูหลัก 

(a) หน้าเมหนูหลักแบบปกติ,(b)*หน้าลอกอินเข้าสูร่ะบบ
,(c)*หน้าสมัครสมาชิก, 

(d)*หน้าเมนูหลักในแบบ*responsive 

***4.3*หน้าการแสดงและสั่งซ้ือสินค้า*แบบหน้าจอ
ปกติ*และ*responsive ดังรูปภาพท่ี 5 

รูปภาพที*่5*หน้าแสดงสินค้า 
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***4.4*หน้าแสดงการจัดการสมาชิก*ส าหรับผู้ดูแล
ระบบดังรูปภาพที่ 6 

รูปภาพที*่6*หน้าแสดงการจัดการสมาชิก 

(a) หน้ารายช่ือสมาชิกทั้งหมด,(b)*หน้าการเพิ่มสมาชิก 

***4.5*หน้าแสดงการจัดการสินค้า*ส าหรับผูดู้แล
ระบบดังรูปภาพที่ 7 

รูปภาพที*่7*หน้าแสดงการจัดการสินค้า 
(a) หน้าสินค้าทั้งหมด,(b)*หน้าการเพิม่สินค้า 

5*สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
***5.1*สรุปผล 
***การพัฒนาเว็บแบบตอบสนองกรณีศึกษา*องค์กรราษฎร
อาสาพิทักษ์ป่า*อ าเภอแก่งหางแมว*จังหวัดจันทบุรี *
สามารถช่วยให้*การซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ*ข่วย
เผยแพร่*ข้อมูลออกสู่ภายนอกท าให้บุคคลเข้าถึงได้ง่ายมาก*
ยิ่งขึ้น*และยังช่วยให้การบริหารงาน*การด*าเนินงาน*การ
จัดการทางด้านบุคคลและสินค้าได้ง่ายมากขึ้น*** 
***5.1*ข้อเสนอแนะ 
***ควรจะมีกราฟการแสดงข้อมลูและการ*เคลื่อนไหวต่างๆ*
ยอดขาย*จ านวนการขาย*จ านวน*สมาชิก*เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบมากยิ่งข้ึน 

***การแสดงผลแบบ*Responsive*ในบางส่วนยังไม่ดี
เท่าที่ควร*จึงอาจจะท าให้หน้าเว็บไม่เป็นไปตามรูปแบบที่
ต้องการในกรณีที่เช้าในรูปแบบมือถือ 

6.*เอกสารอ้างอิง 
[1] *นรภัทร . * (2554) . * เ ว็บแอพพลิ เค ช่ันแบบพลวัต
(Dynamic*Web*Page)*ส าหรับจัดการข้อมูลศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ.*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือข้ึน. 
[2]*กมลพันธุ์*บุณโยบล.*(2553).*เว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อ
ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต.*กรณีศึกษา*:*บริษัท*ทีโอ
ที*จ ากัด*(มหาชน). 
[3]*มงคล*ชุมทอง.*(2554).*เว็บแอพพลิเคชันการประเมิน
ตนเองของบุคลากรด้วย*Model*View*Controller. 
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ระบบจัดการหน่วยจ่ายกลางภายในโรงพยาบาล  
กรณีศึกษา โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี 

Central Sterile Supply Department Management : Sirivaj Hospital 

Chanthaburi 

ณัฐวัตร เหรียญสวัสดิ์1,วรัญญา บุญเจือ2,ภัทรธีรา คามาวาส3,อธิคม พฤกษ์ศศิธร4

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
1nattawat.brinhtening@gmail.com,2waranya.minkk@hotmail.com,

3jkmumuiso@gmail.com,4athikom8910@gmail.com

บทคัดย่อ 
หน่วยจ่ายกลาง (Central Sterile Supply 

Department : CSSD) คือ หน่วยงานที่มี หน้าที่น า
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้ว ภายในโรง
พยาบาล มาล้างท าความสะอาด และน า 
เข้าสู่กระบวน การท าปราศจากเชื้อ จัดเก็บ และ
แจกจ่ายกลับคืนไปยังแผนกที่รับมา  

ซึ่ ง ค ณ ะ ผู้ จั ด ท า ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ว่
า ท า ง โรงพยาบาลสิริเวชนั้นยังไม่มีระบบจัดการ
หน่วย จ่ายกลางภายในโรงพยาบาลจึงช่วยกันคิด
ค้น และ ศึกษาวิจัยงานต่างเพื่อน ามาใช้ในระบบ ซึ่ง
ตัว ระบบเองก็จะมีความปลอดภัยที่สูง และแม่นย า
ใน การค านวณการจัดวางต่างของอุปกรณ์ และขึ้น
อยู่ กับว่าความช านาญของผู้ที่จัดวางอุปกรณ์นั้น ๆ 
จึง เป็นมาก ๆ ส าหรับโรงพยาบาลเพราะว่าตัว
โปรแกรมนั้นมีการใช้งานที่ง่าย และยังสามารถ
แสดงรายงานของอุปกรณ์ในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้าง 
อบแก๊สไปเท่าไร หรืออบไอน้ าไปเท่าไร รวมไปถึง
วันที่ของการอบฆ่าเชื้อ และวันหมดอายุของ

อุปกรณ์นั้น ๆ ด้วยจึงท าให้มีความปลอดภัยสูงและ
แม่นย า 

Abstract 
Central supply (Central Sterile 

Supply Department; CSSD) is the 

establishment and the tools used within 

the hospital medical equipment To clean 

and restore process, sterilization, storage, 

and distribution back to the Department 

that accepting it. 

The author foresees that the 

hospital medicine management system 

that glory no central supply within the 

hospital should have invented. And 

research tasks for use in the system. The 

system itself will have a high safety. 

Precision in calculation and layout of 

equipment. And based on that the skill of 

the layout of equipment. So much. For 
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the hospital because the program is easy 

to use. The report of the equipment in 

each day what's around how much gas or 

steam to much, including the date of 

drying disinfection. And the expiration date 

of the equipment. Therefore, high safety, 

and accurate. 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
โรคที่มีในปัจจุบันส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

การติดเชื้อ ซึ่งการติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงเป็น
ปัญหาที่ส าคัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ป่วย 
และบุคลากรทางสาธารณสุขซึ่งรวมไปถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
บันทึกว่ามีผู้ป่วยจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคนต่อปีที่
เกิดบาดเจ็บจากสถานพยาบาล สถิติดังกล่าวเป็นที่
สนใจของ American Association for 

Advancement of Science, The American of 

Science, The American Medical Association 

และ JCAHO ในการประชุมปี 1995 นอกจากนี้ ยัง
มีสรุปบันทึกการติดเชื้อในโรงพยาบาลกว่า 2 ล้าน
ราย ทุกๆปี ส่งผลให้มีการเพ่ิมจ านวนวันที่ต้องอยู่
ในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยสูงขึ้นโดยมีสาเหตุจากการ
ติด เชื้ อ  รวมไปถึ งกา รเ พ่ิมขึ้ นของค่ า ใช้ จ่ าย 
ขบวนการท าให้ปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพคือ 
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และสิ่ งส าคัญโรงพยาบาลต้องมี
หน่วยงานจ่ายกลางที่มีระบบและมีการด าเนินการ
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
โรงพยาบาล โดย ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ทักษะ
ในงานที่ปฏิบัติ 

ผู้จัดท าจึงได้เห็นถึงความส าคัญในระบบ
การจัดการของหน่วยจ่ายกลางที่จะต้องมีระบบ
การจัดการที่ละเอียดรอบครอบ  และมีความ
ถูกต้องที่สุด  โดยผู้จัดท าได้เลือกหน่วยจ่ายกลาง
ภายในโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี เป็น
กรณีศึกษา  ซึ่งหน่วยจ่ายกลางที่มีระบบการ
ด าเนินการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากอุปกรณ์การแพทย์  
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านวัสดุและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันหน่วยจ่ายกลาง
ภายในโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี ยังใช้
การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ ทั้งการรับมาและการจ่ายออกลงบน
กระดาษ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการช ารุดหรือสูญหาย
ของข้อมูลได้  ในกรณีนี้ยังรวมถึงการค านวณ
ปริมาตรของเครื่องมือการแพทย์ที่จะน าเข้าอบใน
แต่ละรอบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีเชี่ยวชาญ
ในการจัดการและค านวณการจัดวางของเครื่องมือ
และอุปกรณ์การแพทย์ 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้ท าการวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลและท าการสรุปปัญหาของหน่วย
จ่ายกลางภายในโรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรี 
มาเป็นแนวทางในการจัดท าระบบจัดการหน่วย
จ่ายกลางภายในโรงพยาบาล  ให้มีความถูกต้อง  มี
ความสะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบมากที่สุด 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง
ระบบจัดการหน่วยจ่ายกลางภายใน

โรงพยาบาล และเรื่องความพ่ึงพอใจคุณภาพและ
บริการหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาลสิริเวช 
คณะผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฏีและ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนดไว้
และสามารถ  จัดท าโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังหัวข้อ ต่อไปนี้  
2.1กกระบบฐานข้อมูล MySQL  

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร (2550) ระบบ
ฐานข้อมูล MySQL (MY Structured Query 

Language) คือ โปรแกรมฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL 

(Structured Query Language) เป็นเครื่องมือ
ส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน
อย่างสอดคล้อง เพ่ือให้ได้ระบบที่รองรับความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น เครื่องบริการเว็บ (Web 

Server) และโปรแกรมประมวลผลฝั่งเครื่องบริการ 

(Server-Side Script) MySQL เป็นซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส ใช้ในการจัดการดาต้าเบส
(Database) โดยใช้ภาษา SQL ถูกพัฒนาโดย 

บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน เป็น
โปรแกรมที่ ได้รับความนิยม  เพราะเป็น 

shareware ที่สามารถน ามาใช้งานในองค์กรได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ทั้ ง
ระบบปฏิบัติการ windows และ linux ฐานข้อมูล 

MySQL ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการใช้งาน ความเสถียรภาพของ
ระบบฐานข้อมูล อยู่ในระดับที่ดีพอสมควร และ
เปิดให้ใช้บริการฐานข้อมูลฟรี ท าให้แนวโน้มใน
อนาคตมีเพ่ิมมากข้ึน 

2.2กกวิเคราะห์ระบบด้วย DFD (Data Flow 

Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 

Diagram : DFD)  หมายถึง แผนภาพที่แสดงให้

เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
และการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ โดยข้อมูลใน
แผน ภาพท าให้ทราบถึง ข้อมูลมาจากไหน, ข้อมูล
ไปที่ไหน, ข้อมูลเก็บที่ใด, เกิดเหตุการณ์ใดกับ
ข้อมูลในระหว่างทาง แผนภาพกระแสข้อมูลจะ
แสดงภาพ รวมของระบบ (Overall picture of a 

system) และรายละเอียดบางอย่าง แต่ในบางครั้ง
หากต้องการก าหนดรายละเอียดที่ส าคัญในระบบ 
นักวิเคราะห์ระบบอาจจ าเป็นต้องใช้เครื่องมืออ่ืนๆ 
ช่วย เช่น ข้อความสั้นๆที่เข้าใจ หรือัลกอริทึม, 
ตารางการตัดสินใจ (Decision Table), Data 

Model, Process Description ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการในรายละเอียด 

2.3กกการออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R model 

(Entity Relationship Diagram) 

การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R model 

เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูล 
และได้รับความนิยมอย่างมาก น าเสนอโดย Peter 

ซึ่งวิธีการนี้อยู่ในระดับ Conceptual level และมี
หลักการคล้ายกับ Relational model เพียงแต่ 
E-R model แสดงในรูปแบบกราฟิก บางระบบจะ
ใช้ E-R model ได้เหมาะสมกว่า แต่บางระบบจะ
ใช้ Relational model ได้เหมาะสมกว่าเป็นต้น 
ซึ่ งแล้วแต่การพิจารณาของผู้ออกแบบว่าจะ
เลือกใช้แบบใด (Relational model คือ
ตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน) 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล (E-R Diagram) หมายถึง แผนภาพที่ใช้เป็น
เครื่องมืส าหรับจ าลองข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
Entity (แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน/
เกี่ยวข้องกัน) และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Relationship) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ 
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2.4กกใช้ภาษา PHP (Personal Home Page) 
และภาษา HTML (Hypertext Markup 

Language) ในการออกแบบเว็บและจัดการ
ระบบ 

กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล อธิบายว่า PHP ย่อ
มาจาก Personal Home Page ซึ่งเป็นภาษา 
Script Language ค าสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่
เรียกว่า สคริปต์ (Scrip) และเวลาใช้งานต้องอาศัย
ตัวแปลชุดค าสั่ง ซึ่งท างานโดยการสั่งงานจากเว็บ
เพจ แต่ไปประมวลผลที่ Web Serverส าหรับ
แสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Server 

Side Script และจะท างานในฝั่ง Server แล้วส่ง
การแสดงผลมายังBrowser ของตัว Client 

นอกจากนี้ยังเป็น Script ที่ ฝังอยู่บน HTML อีก
ด้วยส่วนเลขที่ต่อ ท้ายก็หมายถึงรุ่น (Version) 

และก าลังเป็นที่นิยม ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ 
เช่นJavaScript, Perl, ASP (Active Server 

Page) เป็นต้น 

PHP จะท างานโดยมีตัวแปล และ เอ็กซิ
คิวต์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ อาจจะเรียกการท างานว่าเป็น
เซิร์ฟเวอร์ไซด์(Server Side) ส่วนการท างานของ
บราวเซอร์ของผู้ใช้เรียกว่าไคลเอ็นต์ไซด์ (Client 

Side) โดยการท างานจะเริ่มต้นที่ผู้ใช้ส่งความ
ต้องการผ่านเว็บบราวเซอร์ทาง HTTP (HTTP 

Request) ซึ่งอาจจะเป็นการกรอกแบบฟอร์ม 

หรือใส่ข้อมูลที่ต้องการข้อมูลเหล่านั้นจะแสดงเป็น
เอกสาร PHP เมื่อเอกสาร PHP เข้ามาถึงเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งไปให้ PHP เพ่ือท าหน้าที่แปล
ค าสั่งแล้วเอ็กซิคิวต์ค าสั่งนั้น หลังจากนั้น PHP จะ
สร้างผลลัพธ์ในรูปแบบเอกสาร HTML ส่งกลับไป
ให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพ่ือส่งต่อไปให้กับบราวเซอร์
แสดงผลทางฝั่งผู้ใช้งานต่อไป (HTTP Response) 

พันจันทร์  ธนวัฒนเสถียร อธิบายว่ า 
HTML มาจากค าว่า Hypertext Markup 

Language     ซึ่งเป็นรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการ
แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถน าเสนอ
ข้อมูลที่มีทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพยนตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับเอกสารอ่ืน ๆ ได้ลักษณะของ
เอกสาร HTML จะเป็นเท็กซ์ไฟล์ธรรมดาที่ต้อง
อาศัยการแปลความจากเว็บบราวเซอร์ค าสั่งของ
ภาษา HTML เรียกว่า "แท็ก" (Tag) ซึ่งแท็กนี้
โดยทั่วไปจะอยู่รูปแบบ <...>…</...> ซึ่งเว็บ
บราวเซอร์จะแปลงแท็กนี้แล้วแสดงผลให้เห็น 
ภาษา HTML ได้รับการพัฒนาตลอดเวลาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
รองรับการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML 

จะใช้ Text Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad ของ 
Microsoft Windows หรือ EditPlus เป็นต้น อีก
ทั้งในปัจจุบันยังมีโปรแกรมส าเร็จรูปที่ช่วยในการ
สร้างเว็บเพจจ านวนมากที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
FrontPage และ Dreamweaver เป็นต้น ซึ่งช่วย
ให้สามารถสร้างเว็บเพจได้โดยง่าย โดยโปรแกรม
เหล่านี้จะสร้างโค้ด HTML ให้อัตโนมัติ 
2.5  หน่วยจ่ายกลาง (Central Sterile 

Supply Department : CSSD) 
หน่วยจ่ายกลาง (Central Sterile 

Supply Department : CSSD) คือ หน่วยงานที่มี
หน้าที่น าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้ว
ภายในโรงพยาบาล มาล้างท าความสะอาด และ
น าเข้าสู่กระบวน การท าปราศจากเชื้อ จัดเก็บ 
และแจกจ่ายกลับคืนไปยังแผนกที่รับมา ซึ่งคณะ
ผู้จัดท าได้เล็งเห็นว่าทางโรงพยาบาลสิริเวชนั้นยัง
ไ ม่ มี ร ะบบจั ด ก า รหน่ ว ย จ่ า ย กล า ง ภ าย ใ น
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โรงพยาบาลจึงช่วยกันคิดค้น และศึกษาวิจัยงาน
ต่างเพ่ือน ามาใช้ในระบบ ซึ่งตัวระบบเองก็จะมี
ความปลอดภัยที่สูง และแม่นย าในการค านวณการ
จัดวางต่างของอุปกรณ์ และขึ้นอยู่กับว่าความ
ช านาญของผู้ที่จัดวางอุปกรณ์นั้น ๆ จึงเป็นมากๆ 
ส าหรับโรงพยาบาลเพราะว่าตัวโปรแกรมนั้นมีการ
ใช้งานที่ง่าย และยังสามารถแสดงรายงานของ
อุปกรณ์ในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้าง อบแก๊สไปเท่าไร 
หรืออบไอน้ าไปเท่าไร รวมไปถึงวันที่ของการอบฆ่า
เชื้อ และวันหมดอายุของอุปกรณ์นั้น ๆ ด้วยจึงท า
ให้มีความปลอดภัยสูงและแม่นย า 
2.6 อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ตามแนวคิดของ Dr. Spaulding อุปกรณ์
ทางการแพทย์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

2.6.1 Critical items 

เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ต้องสอดใส่เข้าสู่ เนื้อเยื่อที่ปราศจากเชื้อของ
ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสโลหิต อุปกรณ์ประเภทนี้
ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัด เข็ม อวัยวะเทียม สายสวน
หัวใจ และสาย สวนปัสสาวะ อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้
ควรได้รับการท าให้ปราศจากเชื้อโดยการอบไอน้ า
ภายใต้ความดัน หากอุปกรณ์ทนความร้อนสูงไม่ได้
อาจท าให้ปราศจากเชื้อโดยการอบแก๊ส Ethylene 

oxide หรื อ ใช้ วิ ธี low-temperature 

sterilization วิธีอ่ืน  
การท าให้อุปกรณ์ประเภทนี้ปราศจากเชื้อ

โดยใช้น้ ายาท าลายเชื้ออาจท าได้ หากวิธีการท าให้
ปราศจากเชื้อวิธีอ่ืนไม่สามารถใช้ได้ น้ ายาท าลาย
เชื้อที่ใช้ได้แก่ 2% glutaraldehyde , 6% 

stabilized hydrogen peroxide, peracetic 

acidแต่การแช่อุปกรณ์ในน้ ายาท าลายเชื้อจะต้อง
ใช้เวลาในการแช่อุปกรณ์ในน้ ายานาน 6-10 ชั่วโมง

และจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการท าลายเชื้อด้วย
ความระมัดระวัง คือต้องล้างอุปกรณ์ให้สะอาด 
เช็ดให้แห้ง แช่อุปกรณ์ในน้ ายาท าลายเชื้อ ใน
ระยะเวลา อุณหภูมิและระดับความเป็นกรดด่าง
ตามที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ล้างด้วยน้ ากลั่น
ปราศจากเชื้อ เช็ดด้วยผ้าปราศจากเชื้อ และเก็บใน
ภาชนะท่ีปราศจากเชื้อ 

2.6.2 Semi-critifcal items 

เป็นอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับเยื่อบุของ
ร่างกาย (mucous membrane) หรือผิวหนังที่มี
บาดแผล มีรอยถลอก อุปกรณ์ประเภทนี้จะต้องไม่
มีเชื้อจุลชีพอยู่ เยื่อบุของร่างกายที่มีลักษณะปกติ  
(ไม่มีแผล ไม่มีรอยถลอก) สามารถป้องกันการติด
เชื้อจากสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้แต่มีความไวรับ
ต่อการติดเชื้อ tubercle bacilli และเชื้อไวรัส 

อุปกรณ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ 
อุปกรณ์ดมยาสลบ endoscope และปรอทวัดไข้ 
การท าลายเชื้อในอุปกรณ์ประเภทนี้อย่างน้อย ควร
ท าลายเชื้อโดยใช้วิธี Pasteurization หรือการ
ท าลายเชื้อระดับสูง (high-level disinfection) 

โดยใช้ น้ า ยาท าลาย เชื้ อ ระดับสู ง ได้ แก่  2% 

glutaraldehyde, 6% stabilized hydrogen 

peroxide, peracetic acid, chlorine หรือ 
chlorine compounds 

2.6.3 Noncritical items 

 เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับผิวหนังที่
ปกติ ผิวหนังที่ไม่มีบาดแผลหรือไม่มีรอยถลอก 
และไม่ได้สัมผัสกับเยื่อบุของร่างกาย อุปกรณ์ใน
กลุ่มนี้ได้แก่ หม้อนอน เครื่องวัดความดันโลหิต ไม้
ยันรักแร้ ไม้กั้นเตียง เครื่องผ้า ภาชนะใส่อาหาร 
โต๊ะข้างเตียง เป็นต้น การท าลายเชื้อสามารถท าได้
ในหอผู้ป่วยโดยใช้วิธี low-level disinfection 
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น้ า ย า ท า ล า ย เ ชื้ อ ที่ ไ ช้ ไ ด้ แ ก่  quaternary 

ammonium compounds 

2.7กงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บุญเลิศ ลิ้มทองกุล (2550)  ได้ศึกษาเรื่อง
แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ห น่ ว ย จ่ า ย ก ล า ง ข อ ง
โรงพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 10 และ 12 เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหา
เกณฑ์ก าหนด และการบริหารจัดการหน่วยจ่าย
กลาง ตลอดจนแนวทางท่ีจะพัฒนาหน่วยจ่ายกลาง
ของโรงพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 และ 

12 โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพ่ือจัดท าเกณฑ์ 
และการบริหารจัดการหน่วยจ่ายกลาง และน าไป
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่ เป็นตั วอย่ า ง
การศึกษา 13 แห่ง 

ผลการศึ กษาพบว่ า ในภาพรวมของ
โรงพยาบาลที่เป็นตัวอย่างการศึกษาในทางด้าน
โครงสร้างและระบบการท างานมีประเด็นที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดคือ ระบบการท างาน
หน่วยจ่ายกลางทุกแห่งยังไม่สามารถพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดจ้าง
ท าความสะอาด จัดห่ออุปกรณ์ท าลายเชื้อ จัดเก็บ 
และแจกจ่าย ของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล โดย
หน่วยงานหลักที่ไม่สามารถด าเนินการ ได้แก่ 
แผนกผ่าตัด แผนกทันตกรรม ห้องคลอด ในส่วน
ของสถานที่พบว่ามี พ้ืนที่ ไม่ เพียงพอ  ท าให้มี
บริเวณที่ท างานไม่ครบถ้วนและไม่สามารถจัดท า
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ ได้แก่ไม่มีบริเวณบริเวณ
ล้างรถเข็น ไม่มีที่พักห่ออุปกรณ์ก่อนเข้าเครื่อง 

Autoclave ไม่มีบริเวณเก็บของไม่ปราศจากเชื้อ 
และในส่วนของห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์ที่

ปราศจากเชื้อ ไม่สามารถแยกเก็บให้เป็นสัดส่วน
ระหว่างห่อเครื่องผ้าและห่ออุปกรณ์ที่ไม่ใช้เครื่อง
ผ้า ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
สถานที่ ตั้ ง ไ ม่ อยู่ ใ กล้ ห้ อ งผ่ า ตั ด  มี ข้ อดี  คื อ
โรงพยาบาลเกือบทุกแห่ง งดการแช่อุปกรณ์ที่ใช้
งานแล้วในน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนล้างท าให้เกิดผลดีต่อ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ทางด้านครุภัณฑ์พบว่าครุภัณฑ์
ที่มีอยู่  มีครุภัณฑ์ที่โรงพยาบาลทุกแห่งไม่มีคือ 
เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์ประเภทเครื่องสาย 

(Lumen devices), Hot Air Oven ครุภัณฑ์ที่มี
แต่ไม่เพียงพอในทุกโรงพยาบาล ได้แก่ เครื่อง 

Autoclave ครุภัณฑ์ที่มีแต่ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่รถเข็น โดยมีข้อที่ไม่ถูกต้อง คือ ตัวรถเข็นยัง
หนักเกินไปท าให้การขนส่งไม่สะดวก และใน
ประเด็นของการบริหารจัดการได้พบว่าไม่มี
แนวทางที่ทุกหน่วยงานต้องแบ่งอุปกรณ์ที่ใช้งาน
เป็น 3 กลุ่ม เพ่ือให้เหมาะสมกับระดับการท าลาย
เชื้อ และวิธีการท าลายเชื้อ ท าให้เกิดปัญหาเครื่อง 

Autoclave ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการใช้งาน
เนื่องจากจะเลือกการท าลายเชื้ อแบบท าให้
ปราศจากเชื้อเป็นหลัก ไม่มีคณะท างานจากทุก
หน่วยงานร่วมท าจัดมาตรฐานของห่ออุปกรณ์
การแพทย์ต่าง ๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดปัญหาแก่
หน่วยจ่ายกลางในการผลิต เนื่องจากห่ออุปกรณ์
ชนิดเดียวกัน เมื่อใช้จะมีองค์ประกอบภายในไม่
เหมือนกัน เช่น   ห่ออุปกรณ์เย็บแผล และเป็นผล
ให้มีอุปกรณ์การแพทย์ไม่หมุนเวียนในการใช้งาน 
เนื่องจากมีอุปกรณ์การตกค้างในห่ออุปกรณ์ที่มี
โอกาสใช้งานน้อย 

อรพินท์  ไชยพยอม  (2542)  ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลศิริราช เพ่ือประเมินระดับความ
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พึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก  
พบ ว่ า ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น เ พศ ห ญิ ง  
ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจน้อยด้าน
คุณภาพบริการ  การประสานบริการ  และข้อมูลที่
ได้รับ  ส่วนความพึงพอใจระดับปานกลางคือความ
สะดวกของผู้ รับบริการและการเข้าถึงบริการ 
และพบว่าคุณภาพบริการตามการรับรู้ ของ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับด ี เพชรรัตน์   พงษ์เจริญ
สุข  และคณะ (2545)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก  
พบว่าผู้รับบริการมีความต้องการรับฟังค าอธิบาย
การใช้ยาจากเภสัชสูงถึงร้อยละ  91.61   ส าหรับ
ความพึงพอใจนั้นจ าแนกเป็น  4  ด้านคือ  ความ
พึงพอใจทั่วไป    การอธิบาย  ความสะดวก  และ
สิ่ ง แ ว ดล้ อม     พบว่ า ค ว าม พึ งพอ ใ จด้ า น
สิ่งแวดล้อมมีความพึงพอใจต่ าสุด  เมื่อเทียบกับ
ด้านอ่ืนๆ    ผู้ที่เคยมารับบริการมีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่าผู้ไม่เคยมารับบริการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P = 0.007 ) 

จาริณี  ภูมิเวียงศรีและคณะ (2542)ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการพยาบาลขณะ
รอผ่าตัด  ณ  ห้องผ่าตัด  โดรงพยาบาลศรี
นคริ นทร์   มหาวิทยาลั ยขอนแก่ น   พบว่ า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากในในด้าน
การสร้างสัมพันธภาพของเจ้าหน้าที่แผนกการ
พยาบาลห้องผ่าตัด   ด้านการให้บริการพยาบาล
และการบริการพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนความพึงพอใจในด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
ต่ า    ซึ่งการบริการพยาบาลควรมีการปรับปรุง
ต่อไป 

3. วิธีด าเนินการศึกษา
ขั้นตอนการด าเนินการในการสร้าง

ระบบจัดการหน่วยจ่ายกลางภายในโรงพยาบาล 
กรณีศึกษา: โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดจันทบุรีนั้น
ได้มีการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เรียบ
เรียงล าดับขั้นตอนการด าเนินการในการสร้าง
ระบบจัดการหน่วยจ่ายกลางภายในโรงพยาบาลไว้
ดังนี้ 
3.1กกศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ   

จากปัญหาที่พบในปัจจุบันของระบบ
หน่วยจ่ายกลาง คือ ในการค านวณจ านวนอุปกรณ์
ที่จะน าเข้าอบในแต่ละครั้งมีการที่ค านวณที่ไม่
แน่นอนและจ า เป็นที่ จะต้อง ใช้บุคลากรที่ มี
ประสบการณ์ช านาญด้านการจัดเรียงเป็นอย่างดี 
และการเบิกจ่ายอุปกรณ์ในแต่ละครั้งเกิดความ
ล่าช้า 

เป็นระบบแบบออนไลน์ บุคลลากรใน
แผนกอ่ืนสามารถระบบความต้องการผ่านระบบได้
อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการค านวณและน าอุปกรณ์
เข้าอบจะมีความปลอดภัยถูกต้องมากข้ึน 

3 . 2กก วิ เ ค ราะห์ ฐานข้ อ มูลและออกแบบ
ฐานข้อมูลโดย ER-DIAGRAM 

 การออกแบบฐานข้อมูลด้ วย  E-R 

model เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ช่วยในการออกแบบ
ฐานข้อมูล และได้รับความนิยมอย่างมาก น าเสนอ
โดย Peter ซึ่งวิธีการนี้อยู่ในระดับ Conceptual 

level และมีหลักการคล้ายกับ Relational 

model เพียงแต่ E-R model แสดงในรูปแบบ
กราฟิก บางระบบจะใช้ E-R model ได้เหมาะสม
กว่า แต่บางระบบจะใช้ Relational model ได้
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เหมาะสมกว่าเป็นต้น ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาของ
ผู้ออกแบบว่าจะเลือกใช้แบบใด (Relational 

model คือตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน) 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูล (E-R Diagram) หมายถึง แผนภาพที่ใช้เป็น
เครื่องมีส าหรับจ าลองข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
Entity (แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกัน/
เกี่ยวข้องกัน) และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Relationship) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ 

3.3กกวิเคราะห์และออแบบ Context Diagram 
Data Flow Diagram: DFD หรือเรียก

อีกอย่างหนึ่งว่าแผนภาพการไหลของข้อมูล เป็น
เครื่องมือที่ใช้เพ่ือแสดงการไหลของข้อมูลและการ
ประมวลผลต่างๆ ในระบบ สัมพันธ์กับแหล่งเก็บ
ข้อมูลที่ใช้เป็นสื่อที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้
โดยง่าย และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้
วิเคราะห์ระบบเอง หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบ
กับโปรแกรมเมอร์หรือระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับ
ผู้ใช้ระบบ 

3.4กกแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบ 

3.5กกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยได้แบ่งลักษณะ
ของแบบสอบถามออกเป็น  2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
แผนก ค าถามทั้งหมดมี 3 ข้อ เป็นแบบเลือก
ทั้งหมด 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพึงพอใจ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating Scale)ประกอบด้วย ค าถามที่เป็น
ประโยคบอกเล่าจ านวน15ข้อลักษณะค าตอบเป็น
มาตรส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

พึงพอใจน้อยสุดกหมายถึงข้อความนั้น
ตรงความรู้สึก น้อยที่สุด 

พึงพอใจน้อย  หมายถึงข้อความนั้นตรง
ความรู้สึก น้อย 

พึงพอใจปานกลาง หมายถึงข้อความ
นั้นตรงความรู้สึก ปานกลาง 
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พึงพอใจดี หมายถึงข้อความนั้นตรง
ความรู้สึก ด ี

พึงพอใจดีมาก หมายถึงข้อความนั้น
ตรงความรู้สึก ดีมาก 

โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 
ตัวเลือก  คะแนน 

พึงพอใจมากที่สุด                     5 

พึงพอใจมาก         4 

พึงพอใจปานกลาง                   3 

พึงพอใจน้อย         2 

พึงพอใจน้อยที่สุด                    1 

4. ออกแบบหน้าจอระบบ
1. เมื่อผู้ใช้ระบบเข้าโปรแกรมแล้วจะเจอระบบให้
ใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะใช้งานระบบถ้าผู้ใช้กรอกรหัส
ผิดทางตัวโปรแกรมจะให้ผู้ใช้กรอกรหัสใหม่จนกว่า
จะกรอกรหัสถูก 

2. เมื่อกรอกรหัสถูกต้องแล้วจะพบหน้าต่าง
อุปกรณ์เพ่ือให้ผู้ใช้บอกว่าตนเองอยู่แผนกไหนแล้ว
ต้องการเบิกอุปกรณ์ หรือส่งอุปกรณ์ให้หน่วยจ่าย
กลางฆ่าเชื้อและท าการกดปุ่มตกลงเพ่ือเป็นการ
บันทึกผลเป็นอันเสร็จสิ้นส าหรับผู้ใช้ระบบทั่วไป 

3. ส าหรับผู้ที่หน่วยจ่ายกลางนั้น เมื่อมีออเดอร์มา
จะแสดงหน้าต่างนี้เพ่ือให้เห็นว่ามีอุปกรณ์อะไรบาง 
หรือแผนกไหนต้องการอุปกรณ์อะไร และกดปุ่ม
พิมพ์เพ่ือแสดงเป็นรายงานออกมา 

4. เมื่อรู้แล้วว่ามีอุปกรณ์อะไรเข้ามาบ้างก็ต้องแยก
ว่าอุปกรณ์นี้เป็นการอบแบบประเภทไหนและกด
ปุ่มพิมพ์เพ่ือยืนยันว่าวันนี้ต้องอบแก๊สกี่จ านวนและ
อบไอน้ ากี่จ านวน 

5. ต่อไปก็จะไปการค านวณโดยให้ผู้ใช้ใส่จ านวน
ของอุปกรณ์ลงไปแล้วโปรแกรมก็จ าค าณวนในการ
จัดวางมาให้ 

รูปที่ 4.1 การเข้าสู้ระบบ 

รูปที่ 4.2 อุปกรณ์ 

รูปที่ 4.3 รายการอุปกรณ์ 

รูปที่ 4.4 การอบแก๊ส และอบไอน้ า 

รูปที่ 4.5 การก าหนดขนาดของอุปกรณ์

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

807



6. เมื่อท าการอบเสร็จแล้วต้องบอกว่าอุปกรณ์นั้น
อบเมื่อไร และจะหมดอายุเมื่อไร และกดปุ่พิมพ์
เพ่ือน ามาติดกะถุง หรือหิบห่ออุปกรณ์เพ่ือบอกว่า
วันที่อบ และวันหมดอายุของอุปกรณ์นั้น ๆ  

5. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ
เชื้อโรคในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่ส าคัญ 

เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ป่วย และบุคลากรทาง
สาธารณสุข และส่งผลให้มีจ านวนผู้ป่วย หรือผู้ติด
เชื้อเพ่ิมขึ้นโดยมีสาเหตุเนื่องจากแผลจากการ
ผ่าตัดที่ติดมาจากอุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์
ที่ใช้ตรวจคนไข้ เป็นต้น คณะผู้วิจัยได้สนใจที่จะท า
วิจัยเกี่ยวกับหน่วยจากกลางที่ท าการช าระล้าง 
และฆ่าเชื้อที่ติดมาจากอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ตรวจ
คนไข้ จึงได้มีการจัดท าระบบให้มีการค านวณที่
แม่นย า และถูกต้องให้ผู้ ใช้ระบบได้ใช้ ในการ
ค านวณในเรื่องของการอบแก๊ส อบไอน้ าในการฆ่า
เชื้อ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยทฤษฏีที่
เกี่ยวกับงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็น PHP, MySQL, 

Apache, phpMyAdmin, Microsoft Office 

Visio ที่เกี่ยวกับงานวิจัย และออกแบบหน้าเว็บใน
การเข้าใช้ระบบของผู้ใช้งานทั่วไป และรวมไปถึง
ผู้ดูแลระบบ ได้และมีการเข้าไปดูรายละเอียดต่าง 
ๆ ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิด ขนาดของอุปกรณ์ 
อุปกรณ์นั้นต้องใช้การอบฆ่าเชื้อแบบไหน และการ

จัดวางอุปกรณ์นั้น ๆ งานวิจัยนี้จัดท าเพ่ือลด
ระยะเวลาของการค านวณในการจัดวาง หรือ
ระยะเวลาวิธีการอบแบบแก๊ส หรือไอน้ าให้มาก
ที่สุดในการอบในแต่ละวัน  

ขบ ว น กา ร ท า ใ ห้ ป ร าศ จ า ก เ ชื้ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพคือ ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และสิ่งส าคัญ
โรงพยาบาลต้องมีหน่วยงานจ่ายกลางที่มีระบบ
และมี ก า รด า เ นิ นกา รอย่ า ง มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกใน การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล โดย 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ทักษะในงานที่ปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับผู้ที่สนใจที่จะน าระบบหน่วย
จ่ายกลางของโรงพยาบาลสิริเวชไปพัฒนาต่อ ให้
เพ่ิมเติมในเรื่องของข้อมูลเครื่องมือที่อาจจะมีเพ่ิม
ในอนาคต 

2. ระบบนี้มีความละเอียดสูงผู้ที่น าไป
พัฒนาต่อต้องระมัดระวังเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

รูปที่ 4.6 วันที่อบ และวันหมดอายุ
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมแผนที่ 

ศาสนสถานในเขตธนบุรี ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักศาสนสถานที่
อยู่ในเขตธนบุรีผ่านการดูแผนที่ โดยระบบประกอบด้วย  2 

ส่วน 1) ส่วนของผู้ใช้งาน 2) ส่วนทีเ่ป็นการจัดการ เป็นส่วน
ของผู้ดูแลระบบ วิธีการพัฒนาระบบมี 6 ขั้นตอน 1) การ
ก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 2) การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  3) การวิเคราะห์
ระบบงาน 4) การออกแบบงาน 5) การพัฒนาระบบงาน 6) 
การติดตั้งและทดสอบ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม XAMPP ใช้
ภาษา PHP  ฐานข้อมูล Mysql 

 ผลการพัฒนาได้ระบบประกอบด้วยระบบย่อย 2 

ระบบ เมื่อมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบพบว่า 

ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 3.9, SD= 0.15) โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อยดังนี้  การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรม( = 4.42 ,SD= 0.28) การประเมินด้าน
ความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้งาน ( = 

4.24, SD= 0.28) การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม
(  =3.71 ,SD= 0.55)  การประเมินด้านความปลอดภัย
( = 3.33,  SD= 0.15) 

ABSTRACT 
 This research aims to develop Religious 

places  map System in ThonBuri distinct for 

people to know religious places  in ThonBuri 

distinct through map seeking. This system consists 

of two parts: 1) the part of the user. 2) part of  

Administrator.  Development method has six 

steps: 1) defining the problems and needs of the 

system, 2) study the feasibility of developing, 3) 

analysis system, 4) design,  5) the development, 6) 

installation and testing. This program developed 

using XAMPP ,PHP language and Mysql database. 

The result of development consists of 

two subsystems, when analyzing the efficiency of 

the system found that the overall performance 

was good ( = 3.9, SD = 0.15). The good 

performance can be ranked from most to least 

important as follows:. the results test (  = 4.42, 

SD = 0.28), functional test ( = 4.24, SD = 0.28), 

usability test ( = 3.71, SD = 0.55) and Security 

Test ( = 3.33, SD = 0.15). 

 

ค าส าคัญ: แผนที่ ศาสนสถาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
KEYWORDS: map, Religious places, Geographic 

Information System 
 
1. บทน า 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  คือระบบคอมพิวเตอร์
ท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและ
สารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่
อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ ต าแหน่ง เส้นรุ้ง 
เส้นแวง ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในงานที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเชิงพื้ นที่  ได้แก่  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร เช่น การจัดระบบ
ชลประทาน การอนุรักษ์ดินและน้ า การจัดการที่ดินเพื่อ
การเกษตร เป็นต้น หรือการน าใช้กับการอนุรักษ์และจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการพืชและสัตว์ การควบคุมและ
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ติดตามสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น การ
วางผังเมือง เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัย การวิเคราะห์ด้าน
อาชญากรรม เป็นต้น  

 พื้นที่ธนบุรี ประกอบเขต ธนบุรี บางกอกใหญ่  คลอง
สาน ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ  หนอง
แขม ราษฏร์บูรณะ มีสถานที่หรือศาสนสถาน  ส าหรับ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ อิส
นาม คริสต์ ที่มีมาเป็นเวลานาน  แต่ศาสนสถานหลายแห่ง
ไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่  ส่งผลให้สถานนั้นไม่
เป็นที่รู้จักของคนนอกพื้นที่ 
 ดังนั้น ผู้พัฒนาระบบจึงมีแนวคิดที่จะน าประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาพัฒนาเพื่อจัดการข้อมูล
แหล่งศาสนสถานเขตพื้นที่ธนบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และการให้บริการข้อมูลกับประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ ดังนั้น
ผู้พัฒนาระบบจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแผนที่ศาสน
สถานในเขตธนบุรีขึ้นมา 
  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อระบบแผนที่ศาสนสถานในเขตธนบุรี 
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบแผนที่ศาสน

สถานในเขตธนบุรี 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
แบ่งออก เป็น 2 ส่วนคือส่วนของผู้ใช้งาน/สมาชิก และ 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ  
3.1 ส่วนของผู้ใช้/สมาชิก 

   1)     ท าการสมัครสมาชิก 

 2)     เข้าดูหน้าเว็บไซต์ 
   3)     จัดการข้อมูลส่วนตัว เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว 

   4) ค้นหาข้อมูลและสถานที่ศาสนสถานในเขตธนบุรี 
   5) ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ศาสน
สถานในเขตธนบุรี 

 6) เพิ่ม ลบ สถานที่ท่องเที่ยว ที่สมาชิกได้ท าการ
บันทึกไว้ 

3.2 ผู้ดูแลระบบ 

   1)  ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้ และ 
รหัสผ่าน 

   2)  ดูแล การใช้งานของระบบ 

3)  ปรับปรุง แก้ไขระบบ 

   
4. วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาระบบแผนที่ศาสนสถานในเขตธนบุรีได้แบ่ง
วิธีการด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ ใน
การพัฒนาระบบแผนที่ศาสนสถานในเขตธนบุรี ผู้จัดท าได้
ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน โดย การสัมภาษณ์ 
การสนทนากับผู้ที่ เกี่ยวข้อง และการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

 4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ จาก
การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่  พบว่า มี
ความเป็นไปได้ในทางเทคนิคเพราะ สามารถใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จาก google map ช่วยในการจัดท าแผนที่ 
และไม่ต้องลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะใช้ซอฟต์แวร์ 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล Mysql และใช้ซอฟต์แวร์ด้าน
การออกแบบและเขียนโปรแกรม PHP ซึ่ งง่ายต่อการ
ออกแบบและการพัฒนาระบบ 

 4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 

  เมื่อผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาระบบงาน ศึกษาขั้นตอน
การท างานของระบบ  และปัญหาอุปสรรค เพื่อการวาง
แนวทางส าหรับก าหนดลักษณะข้อมูล ล าดับขั้นตอนการ
ท างาน ข้อมูลน าเข้า และผลลัพธ์ของระบบงานนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  4 .3.1 ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  (Information 

Gathering) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ประกอบด้วยกระบวนการท างาน 

(Processes) ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง  (Data) และกลุ่มคนที่มี
อิทธิพลส่งผลกระทบ โดยตรงต่อระบบ (Boundaries) 
  4.3.2 แบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (Logical 

Modeling)เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเป็น
แนวทางในการสร้างแผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow 

Diagram)เพื่ อ แสด งความสั มพั น ธ์ ระหว่ า งข้ อมู ลกั บ
กระบวนการท างาน เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  มาจัดเป็นกลุ่มข้อมูลที่
เกี่ ยวข้ องสั มพั นธ์กั นอยู่ ในชุ ด เดี ยวกั น  จั ดกลุ่ มของ
กระบวนการท างานรวมทั้งขอบเขตของระบบงาน  เพื่อ
น ามาใช้ส าหรับการสร้างแผนภาพการไหลของข้อมูล  ซึ่ง
แสดงขั้นตอนท างานของระบบที่ปรับปรุงใหม่ จะได้ระดับที่ 
0 (Level 0) เป็นแผนผังบริบท (Context Diagram) แสดง
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ในรูปที่ 1  มีเอนทิตี้ 3 เอนทิตี้ ประกอบด้วย ผูใช้งานทั่วไป  สมาชิก และผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 
 

0

                            
                         

           

               
                   

                      

                
Username,Password

                        

            
            

                    

Username,Password 

                           

      

          Log in
Username, Password 
                                    

      Log in

                            

                      
                     

                       

                       
                       

          Log in

      Log in
                      

 
รูปที ่1 แผนผังบริบท 

 

แผนผังกระแสข้อมูล ดังในรูปที่ 2 
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รูปที ่2  แผนผังกระแสข้อมูล 
 

ภาพโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ ดังในรูปที่ 3 

register

EmailName
LastName

sex

1

City
Number

adminNum

adminPass

adminID

admin_map

1

Are

 s_pointer

category

information
_pointinfo_pointname_point

user_id

id_point

manageuser_category

id_point

id_category

have

user_map
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Login

Search
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รูปที ่3 ภาพโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ 
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การจัดการฐานข้อมูลออกแบบโดยสร้างตาราง 6 

ตาราง ประกอบด้วย  ตารางข้อมูลการสมัครสมาชกิ 
(register) ตารางข้อมูลสมาชิก (user_map) ตารางข้อมูล
แอดมิน (admin_map)  ตารางข้อมูลสถานที่ (s_pointer) 

ตารางบันทึกการเข้าใช้งานของสมาชิก(SaveData) และ 
ตารางข้อมูลประเภทสถานที่ (user_category) ดังแสดงใน
รูปที่ 3 

 

4.4 การออกแบบระบบงาน 

 การออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้  แบ่งการ
ออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 4.4.1การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน 

 
รูปที ่4  หน้าจอแรกของระบบ 

 

 
รูปที ่5  หน้าจอการส าหรับการค้นหาสถานที่ของผู้ใช้งานทั่วไป 

 

 
รูปที ่6  หน้าจอส าหรับสมัครสมาชิก 

 

 
รูปที ่7  หน้าจอส าหรับการ Login เข้าสู่ระบบของสมาชิก 

 

 
รูปที ่8  หน้าจอส าหรับการค้นหาสถานท่ีและท าการบันทึก

สถานที่ของสมาชิก 
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รูปที ่9  หน้าจอแสดงรายการสถานที่ที่สมาชิกท าการเรียกดู หรือ

สามารถลบสถานที่ท่ีต้องการได้ 
 

 
รูปที ่10  หน้าจอรายการเมนู แบ่งปัน/บันทึก 

 

 
รูปที ่11  หน้าจอรายการแบ่งบัน เป็นหน้าจอแสดงรายการสถานที่

ทั้งหมดที่สมาชิกทุกคนในระบบได้ท าการบันทึกไว้ 
 

 
รูปที ่12  หน้าจอบันทึกต าแหน่งของสมาชิก 

 
รูปที ่13  หน้าจอประมวลผลภาพ เป็นหน้าจอแสดงรายการ

สถานที่ของสมาชิกที่ได้ท าการบันทึกไว้ล่าสุด 
 

 
รูปที ่14  หน้าจอประมวลผล เป็นหน้าจอแสดงรายการสถานที่

ของสมาชิกที่ได้ท าการบันทึกไว้ล่าสุด 
 

 
รูปที ่15  หน้าจอแสดงการเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวเพื่อแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัว 
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รูปที ่16  หน้าจอแสดงเมนูออกจากระบบ 

 
 

4.3.2 การออกแบบหน้าจอผู้ดูแลระบบ  

 
รูปที ่17  หน้าจอแสดงการเข้าสู่หน้าล็อกอินของผู้ดูแลระบบ 

 

 
รูปที ่18  หน้าหลักของระบบผู้ดูแลระบบ 

 

 
รูปที ่19  หน้าจอแสดงเมนูสถานที่ที่ได้ท าการบันทึกของสมาชิก 

 

 
รูปที ่20  แสดงเมนูรายงาน 

 

 
รูปที ่21 แสดงรายงานสถิติการเข้าใช้งานของระบบ 

 

 
รูปที ่22 รายงานต าแหน่งสถานท่ีล่าสุด 

 

 
รูปที ่23 แสดงรายงานจ านวนคร้ังที่เข้าระบบในแต่ละวัน 
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4.5 การพัฒนาระบบงาน 

 ส าหรับการพัฒนาระบบนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็น 
web application ผู้พัฒนาใช้  โปรแกรม  XAMPP เพื่ อ
จ าลอง web server ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL 

 

4.6 การติดตั้งและทดสอบ 

  ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง 
ทดสอบการท างานของระบบทั้งหมดว่ามีกระบวนการ
ท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่  โดย
ผู้พัฒนาระบบเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ นอกจากนี้มีการ
ประเมินความพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการท างานได้
ต า ม ฟั ง ก์ ชั น ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  (Functionality) ด้ า น
ประสิทธิภาพ (Performance) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability) และด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ (Security) โดยให้ผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา 
สาขาวิทยาการคอมพิ วเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 20 คน 
ทดลองใช้งานแล้วท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

ระดับคะแนนการประเมิน อยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยค่าเฉลี่ย 
1.00-1.50 = ปรับปรุง 1.51-2.50 = พอใช้  2.51-3.50 = 

ป าน ก ล า ง  3.51-4.50 = ดี  4.51-5.00 = ดี ม า ก  แ ล้ ว
ค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน และค่าเฉลี่ยโดยรวม ผลการ
ประเมินการใช้งานของผู้ใช้งาน แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใช้ระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
การท างานได้ตาม
ฟังก์ชันงาน 
(Functionality) 

4.24 0.28 ดี 

ความง่ายต่อการใช้
งาน (Usability) 

3.71 0.55 ดี 

ผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรม (Result) 

4.42 0.28 ดี 

การรักษาความ
ปลอดภัย (Security) 

3.33 0.45 ปาน
กลาง 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

3.93 0.15 ดี 

 

 
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบแผนที่ศาสนสถานในเขตธนบุรีพบว่า
ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้ดี ผู้ดูแลระบบสามารถ แก้ไข 
ควบคุมและดูแลรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบได้ 
เมื่อทดลองการใช้งานผู้ใช้งานพึงพอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 
3.93   
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โปรแกรมแจง้ซ่อมอาคารชุด 
condominium repair system  

 
สมรัก เมืองเพชร์ และ ณภัทรกฤต จันทวงศ ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

mangpetksomrak@gmail.com  และ cchokdee2005@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมแจ้งซ่อม

อาคารชุด โดยระบบประกอบด้วย 2 ส่วน 1) ส่วนการแจ้ง
เรื่องส าหรับผู้ใช้งาน 2) ส่วนของการรับแจ้งเรื่อง เป็นส่วนที่
เป็นของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ในการท าการตามเรื่องที่
ได้รับแจ้งมา วิธีการพัฒนาระบบ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่1) การ
ก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ   2) การ
วิเคราะห์ระบบงาน 3) การออกแบบงาน 4) การพัฒนา
ระบบงาน 5) การติดตั้งและทดสอบ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม 

XAMPP เพื่อจ าลอง web server ใช้ภาษา PHP,ฐานข้อมูล 
MySQL 

ผลการพัฒนาได้ระบบประกอบด้วยระบบย่อย 2 ระบบ 

คือระบบการแจ้งของผู้ใช้งาน และระบบของเจ้าหน้าที่รับ
แจ้ง เมื่อมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบพบว่า ส่วน
ของผู้ใช้ในการรับแจ้งรายการที่ซ่อมอยู่ในระดับที่ดี (  = 

3.56, SD= 0.77) โดยมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 2 ข้อ
และปานกลาง 2 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้  การ
ประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (  = 3.69 ,SD= 

0.79) การประเมินด้านความสามารถในการท างานตาม
ระบบของผู้ ใช้งาน (  = 3.60, SD= 0.84) การประเมิน
ด้านการใช้งานของโปรแกรม( =3.50 ,SD= 0.72)  การ
ประเมินด้านความปลอดภัย(  = 3.45,  SD= 0.73) 

ABSTRACT 
 This research aims to develop a 

condominium repair system. This system consists 

of two parts: 1)  part of the user 2)  part of 

administrators and staff to make the matter has 

been informed. Method to develop this system  

has six steps 1) defining the problems and needs 

of the system  2)  Analysis System  3)  Design 4) 
Systems Development 5) installation and testing. 

XAMPP, is a program developed using the 

language PHP,and MySQL as database. 

 The system development consists of two 

subsystems: repair request system of users and 

receive repair system of officers, When analyzing 

a system performance found that a part of the 

user to inform repair is good. ( = 3.56, SD = 0.77), 
with a good performance 2 items and medium 

performance 2 items and the descending order 

performance as follows. Evaluation of results test, 

( = 3.69, SD = 0.79) functional test, ( = 3.60, SD 

= 0.84) usability test, ( = 3.50, SD = 0.72) security 

Test. ( = 3.45, SD = 0.73) 
 

ค าส าคัญ: อาคารชุด แจ้งซ่อม 
KEYWORDS: condominium, inform repair 
 
1. บทน า 

เนื่องจากในปัจจุบันการแจ้งซ่อมภายในอาคารชุดนั้นมี
การจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มเอกสาร ท าให้ยุ่งยากต่อการ
จัดเก็บและเมื่อต้องการทราบข้อมูลคนที่ได้แจ้งซ่อมก็ต้องใช้
เวลาในการค้นหาข้อมูลตามเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประวัติของการแจ้งซ่อม ตารางการนัดหมายของเจ้าของ
ห้อง ซึ่งท าให้ไม่สะดวกในการจัดการหรือค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ตามเอกสารที่ต้องการ นอกจากนี้ไม่สามารถทราบได้ว่า
อุปกรณ์ที่มีในห้องช่างนั้นคงเหลือจ านวนเท่าใด 
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 ดังนั้น การพัฒนาโปรแกรมจัดการการแจ้งซ่อมอาคาร
ชุด จะสามารถอ านวยความสะดวก ง่ายต่อผู้ใช้มากขึ้น จะ
ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
สามารถบันทึกประวัติของเจ้าของห้องที่แจ้งซ่อมและลง
ตารางการนัดหมายเจ้าของห้องในแต่ละครั้งต่อไปได้สะดวก
มากขึ้น ลดปัญหาของอุปกรณ์ขาดหาย หรือลดต้นทุนที่จะ
สั่งอุปกรณ์มาเก็บไว้เกินความจ าเป็น  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และการออกแบบระบบแจ้งซ่อม

อาคารชุด 
2) เพื่อพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอาคารชุด 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
แบ่งออก เป็น 2 ส่วนคือส่วนการแจ้งเรื่องส าหรับ

ผู้ใช้งาน และ ส่วนของการรับแจ้งเรื่องของผู้ดูแลระบบและ
เจ้าหน้าที่ในการท าการตามเรื่องที่ได้รับแจ้งมา  

3.1ส่วนของผู้เข้าใช้บริการ/เจ้าของห้อง 
   1) มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้ งานของผู้เข้าใช้
บริการและมีรหัสส าหรับเข้าใช้ 
   2) สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ 
   3) สามารถแจ้งข้อมูล เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลของ
การซ่อมแซมห้องได้ 
   4) สามารถนัดหมายวัดเวลาที่ต้องการให้เข้ามา
ซ่อมแซมได้ 

3.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
   3.2.1 ผู้ดูแลระบบ 
   1) มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแล
ระบบและมีรหัสส าหรับเข้าใช้ 
       2) สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้ระบบ
ได้ 
   3) สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ 
   4) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลของผู้จัดการ
อาคารได้ 
   5) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลของเจ้าหน้าที่
ได้   
   6) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลของผู้เข้ามาใช้
บริการได้ 

3.2.2 ผู้จัดการอาคารชุด 

   1) มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้จัดการ
อาคารชุดและมีรหัสส าหรับเข้าใช้ 
   2) สามารถตรวจสอบข้อมูลตารางนัดหมาย
เจ้าของห้องที่แจ้งซ่อมเข้ามาได้ 
   3) สามารถท าประวัติ การแจ้งซ่อมของเจ้าของ
ห้องได ้
   4) สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ 
   5) สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา ข้อมูลของ
เจ้าของห้องได้ 
   6) สามารถเรียกดูรายงานการเข้ารับการบริการ
ของเจ้าของห้องตามเวลาที่ต้องการ 
   7) สามารถเรียกดู รายงานการท างานของ
เจ้าหน้าที่/ช่างอาคารชุดได้ 
   3.2.3  เจ้าหน้าที่/ช่างภายในอาคารชุด 
   1) มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของ
เจ้าหน้าที่ภายในอาคารชุดและมีรหัสส าหรับเข้าใช้ 
   2) สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้ 
   3) สามารถเรียกดูตารางการนัดหมายการซ่อมได้ 
     
4. วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอาคารชุดได้แบ่งวิธีการ
ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ ใน
การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอาคารชุด ผู้จัดท าได้ศึกษาขั้นตอน
การท างานของระบบงานปัจจุบัน  โดยสังเกตจากการ
ปฏิบัติงานจริงของการจัดการแจ้งซ่อมอาคารชุด การ
สัมภาษณ์ การสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้อง   
 4.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
  เมื่อผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาระบบงาน ศึกษาขั้นตอน
การท างานของระบบ และปัญหาอุปสรรค เพื่อการวาง
แนวทางส าหรับก าหนดลักษณะข้อมูล ล าดับขั้นตอนการ
ท างาน ข้อมูลน าเข้า และผลลัพธ์ของระบบงานนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  4 .2.1 ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  (Information 
Gathering) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ประกอบด้วยกระบวนการท างาน 
(Processes) ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง  (Data) และกลุ่มคนที่มี
อิทธิพลส่งผลกระทบ โดยตรงต่อระบบ (Boundaries) 
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  4.2.2 แบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (Logical 
Modeling)เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเป็น
แนวทางในการสร้างแผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram)เพื่ อ แสด งความสั มพั น ธ์ ระหว่ า งข้ อมู ลกั บ
กระบวนการท างาน เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  มาจัดเป็นกลุ่มข้อมูลที่
เกี่ ยวข้ องสั มพั นธ์กั นอยู่ ในชุ ด เดี ยวกั น  จั ดกลุ่ มของ

กระบวนการท างานรวมทั้งขอบเขตของระบบงาน  เพื่อ
น ามาใช้ส าหรับการสร้างแผนภาพการไหลของข้อมูล  ซึ่ง
แสดงขั้นตอนท างานของระบบที่ปรับปรุงใหม่ จะได้ระดับที่ 
0 (Level 0) เป็นแผนผังบริบท (Context Diagram) แสดง
ในรูปที่ 1  มีเอนทิตี้ 4 เอนทิตี้ ประกอบด้วย เจ้าของห้อง 
เจ้าหน้าที่/ช่างภายในอาคาร ผู้จัดการอาคาร และผู้ดูแล
ระบบ ดังนี้ 
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รูปที ่1 แผนผังบริบท 

 

 
  

แผนผังกระแสข้อมูล ดังในรูปที่ 2 
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ภาพโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ ดังในรูปที่ 3 

820



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 
 

 

Member

Technician

Buildingmanager

Repairinformation

admin

Repairhistory

M_name

M_room

M_Building

M_id

BM_id

M_email

M_phone T_id

T_name

Timein-timeout
BM_id

BM_name

Timein-timeout

T_email

T_phone

BM_email

BM_phone

BM_id

A_id

A_name

Timein-timeout

A_email

A_phone

BM_id

T_id

M_id

Time

Information

Status

BM_id

T_id

M_id

Time

historyInformaion

historyStatus

BM_id

manger

manger

manger

manger

manger

Longin_bm

BM_id

BM_pass

Longin_M

M_id

M_pass

Longin_bm

t_id

t_pass

Longin_bm

A_id

A_pass

Has

Has

Has

Has

Has

BM_Building

t_Building

A_Building

รูปที ่3 ภาพโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ 
 

การจัดการฐานข้อมูลออกแบบโดยสร้างตาราง 11 
ตาราง ประกอบด้วย  ตารางลูกค้า ตารางประวัติการใช้
ระบบ ตารางโต๊ะอาหาร ตารางพนักงาน ตารางการสั่งสินค้า 
ตารางรายการอาหาร ตารางรายละเอียดอาหาร ตารางหัว
รายการอาหาร  ตารางรายละเอียดการช าระเงิน ตารางหัว
ใบช าระเงิน และ ตารางรายการวัตถุดิบ ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 
4.3                  

 การออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้  แบ่งการ
ออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 4.3.1การออกแบบหน้าจอผู้ดูแลระบบ  

 

รูปที ่4  หน้าจอแรกของระบบ 
 

 
รูปที ่5  หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที ่6  หน้าจอรายการท่ีรับแจ้ง 
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รูปที ่7  หน้าจอรายละเอียดการรับแจ้ง 

 

 
รูปที ่8  หน้าจอแสดงรายงานของระบบ 

 

 
รูปที ่9  ตัวอย่างหน้าจอรายงานของระบบ 

 
4.3.2 การออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน 

 
รูปที ่10  หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที ่11  หน้าจอของผู้ใช้งาน 

 

 
รูปที ่12  หน้าจอการแจ้งเรื่อง 

 
4.4 การพัฒนาระบบงาน 

 ส าหรับการพัฒนาระบบนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็น 
web application ผู้พัฒนาใช้ โปรแกรม XAMPP ซึ่งย่อมา
จ า ก  Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), 
PHP (P) and Perl (P) เพื่อจ าลอง web server ใช้ภาษา 
PHP และฐานข้อมูล MySQL 
 
4.5 การติดตั้งและทดสอบ 
  ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง 
ทดสอบการท างานของระบบทั้งหมดว่ามีกระบวนการ
ท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่  โดย
ผู้พัฒนาระบบเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ นอกจากนี้มีการ
ประเมินความพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการท างานได้
ต า ม ฟั ง ก์ ชั น ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  (Functionality) ด้ า น
ประสิทธิภาพ (Performance) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability) และด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ (Security) โดยให้ผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา 
สาขาวิทยาการคอมพิ วเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 20 คน 
ทดลองใช้งานแล้วท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ระดับคะแนนการประเมิน อยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยค่าเฉลี่ย 
1.00-1.50 = ปรับปรุง 1.51-2.50 = พอใช้  2.51-3.50 = 
ป าน ก ล า ง  3.51-4.50 = ดี  4.51-5.00 = ดี ม า ก  แ ล้ ว
ค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน และค่าเฉลี่ยโดยรวม 
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ผลการประเมินการใช้งานของผู้ใชง้าน แสดงในตารางที่ 

1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใช้ระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
การท างานได้ตาม
ฟังก์ชันงาน 
(Functionality) 

3.60 0.84 ดี 

ความง่ายต่อการใช้
งาน (Usability) 

3.50 0.72 ปาน
กลาง 

ผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรม (Result) 

3.70 0.79 ดี 

การรักษาความ
ปลอดภัย (Security) 

3.45 0.73 ปาน
กลาง 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

3.56 0.77 ดี 

 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอาคารชุด พบว่าระบบ
สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้สามารถแจ้งซ่อมผ่านเว็บ ผู้ดูแลระบบ
สามารถติดตาม แก้ไข ควบคุมและดูแลรายงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการแจ้งซ่อมได้ เมื่อทดลองการใช้งานผู้ใช้งานพึง
พอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 3.56 ซึ่งจากผลความพึงพอใจ 
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาในอนาคต ระบบที่
จะพัฒนาต่อไปจะเน้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และระบบ มากขึ้น 
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ระบบตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและการนัดหมาย 
Setting Appointments in Reporting Progress of The Assignment System 

ณัฐพงษ์ สุริยะวงศ์ 
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยี 

ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
nutthapong.suri@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  การนัดหมายเพื่อการรายงานความคืบหน้าของงาน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแบบเดิมจะต้องระบุช่วงวัน
และเวลาในการนัดหมายด้วยค าพูดหรือต้องท าการการนัด
หมายด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์  เนื่องจากไม่มีการแจ้ง
เตือนให้อาจารย์และนักศึกได้ทราบ  จึงท าให้อาจารย์ไม่
ทราบความก้าวหน้าของงาน  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและการนัดหมาย  โดย
องค์ประกอบของระบบตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
และการนัดหมายมีทั้งหมด 2 ส่วนคือ การนัดหมาย , การ
รายงานความคืบหน้าของงาน จากการทดลองระบบที่ได้
น าเสนอ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในเกณฑ์ที่ดีมากกว่า
การนัดหมายและการรายงานความคืบหน้าของงานแบบเดิม 
  
ค าส าคัญ: การนัดหมาย, การรายงาน 
 

Abstract 
 The appointments confirmation, reporting an 
assignment progress, needs to inform professor 
and students to notify a due date and a project 
status. In general, students who have to report 
the progress to their advisor, still set an 
appointment with a traditional method such as 
by e-mail, by a call. However, we found that the 
traditional method is not only missing an 
appointment, but the advisors also cannot track 
the project status. Therefore, in this work, we 
developed an information system that consists of 
two main modules, appointment notification, and 
monitoring project status. In the experiment, we 
found that the proposed system has a good 

quality from examining with real users in School 
of Computer and Information Technology, Chiang 
Rai Rajabhat University. 
 
Keyword: Appointment, reporting 
 
1. บทน า 
 จากปัญหาในการนัดหมายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ที่เกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของวัน เวลา โดยปกติเป็น
การนัดแบบไม่มีลายลกัษณ์อักษร จึงท าให้เกิดการหลงลืมวัน 
เวลา ในการนัดหมาย และไม่สามารถรายงานความคืบหน้า
ของงานได้ ซึ่งปัญหานี้ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน   
 การแก้ไขปัญหาของการรายงานความก้าวหน้าของงาน
และการนัดหมายโดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบการนัดหมายและอาจารย์สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงานได้ และมีการบันทึกการนัดหมาย
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เมื่อนักศึกษาท าการนัดหมาย  
อาจารย์จะสามารถยืนยันการนัดหมายให้นักศึกษาเข้าพบ
อาจารย์ และได้ใช้เว็บแอพพลิเคช่ันเข้ามาเป็นตัวกลางใน
การนัดหมายและรายงานความคืบหน้าระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
 ซึ่งระบบตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและการนัด
หมาย จะเข้ามามีหน้าที่ในการลดปัญหาการนัดหมายและ
การรายงานความคืบหน้า โดยช่วยบันทึกการนัดหมาย
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ซึ่งสามารถน ามาทดแทนใน
ระบบการนัดหมายและรายงานความก้าวหน้าแบบเดิมและ
ยังเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยการให้อาจารย์แสดงความ
คิดเห็นต่องานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายและลดความล่าช้า
ของงาน 
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2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 โดยทางผู้ จั ดท าได้ ใช้  เว็บแอพพลิ เค ช่ัน  [1]Web 
Application เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้กับทุก
อุปกรณ์ เช่น Touchpad, SmartphoneและComputer 
โดยภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บแอพพลิเคช่ันได้ใช้ภาษา 
[2]PHP  เพราะเว็บมีการเก็บข้อมูลในการนัดหมายและการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน มีการค านวนต่าง ๆ และ
ในการเก็บข้อมูลได้ใช้ภาษา [3]MySQL น ามาใช้ในการเก็บ
ข้อมูลของของการนัดหมายและเก็บข้อมูลของการรายงาน
ความก้าวหน้าของงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย และการ
ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ได้ใช้ภาษา [4]CSS ส่วนโปรโตคอลใน
การเช่ือมต่อเว็บของผู้ใช้งานและเซิฟเวอร์ใช้ [5]TCP/IP 
เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเว็บผู้ใช้งานและเซิฟ
เวอร์ 
 2.1 องค์ประกอบ 4 Tiers  
  User Tier 
   จะเป็นท าหน้าที่ก าหนดวัน เวลา ในการนัด
หมายระหว่างอาจารย์และรายงานความคืบหน้าของงาน 
ซึงจพสามารถตรวจสอบจากตารางการนัดหมายและตาราง
ความคืบหน้าของงานได ้
  Client Tier  
   จะเป็ น  tier ในส่ วนของผู้ ใ ช้ งานทั่ ว ไปคื อ 
อาจารย์และนักศึกษา จะท าการสร้างข้อมูลการนัดและการ
รายงานความคืบหน้าของงานและแสดงข้อมูลการนัดหมาย
และการรายงานความคืบหน้าของงาน 
  Web Tier 
   จะเป็นส่วนของการบริการเว็บไซต์ให้แสดง
ผู้ใช้งานทั่วไปและ Web Server จะท าการดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลให้ Web Application 
  Data Source Tier 
   จะเป็นส่วนของฐานข้อมูลเพื่อท าการเก็บข้อมูล
การนัดหมายและการรายงานความคืบหน้าของงาน และจะ
เป็นรหัสของผู้ใช้งานท้ังหมด 
 

รูปที่ 1 แสดง 4 Tiers Diagram ระบบตรวจสอบความก้าวหน้า
ของงานและการนัดหมาย 

3. วิธีการด าเนินการ 
 การท างานของระบบตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
และการนัดหมายโดยในส่วนการท างานการนัดหมาย
นักศึกษาจะท าการป้อนข้อมูลเพื่อท าการนัดหมายจะและจะ
มีตารางแสดงข้อมูลการนัดหมายทั้งสองส่วน คือ ส่วนของ
อาจารย์และส่วนของนักศึกษา อาจารย์จะสามารถยืนยัน
การนัดหมายจากนักศึกษา ส่วนการท างานการรายงานความ
คืบหน้าของงาน นักศึกษาสามารถป้อนข้อมูลเพื่อรายงาน
ความคืบหน้าของงานและจะมีตารางแสดงข้อมูลการ
รายงานความคืบหน้าของงานทั้งสองส่วน คือ ส่วนของ
อาจารย์และส่วนของนักศึกษา อาจารย์จะสามารถเพิ่มความ
คิดเห็นในงานที่นักศึกษาได้รายงานแก่อาจารย์ไว้  ซึ่ ง
หลังจากการท าระบบได้น าเสนอให้แก่ผู้ใช้งาน ( อาจารย์, 
นักศึกษา ) โดยส่วนประกอบของระบบจะมีการแบ่งผู้ใช้งาน
เป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 1.อาจารย์ 
  - ตรวจเช็คตารางการนัดหมายได้ 
  - ยืนยันการนัดหมาย 
  - แสดงความคิดเห็นความก้าวหน้าของงาน 
  - ตรวจสอบตารางรายงานความคืบหน้าของงาน 
 2.นักศึกษา 
  - สร้างการนัดหมาย 
  - รายงานความคืบหน้าของงาน 
 3.ผู้ดูแลระบบ 
  - เพิ่มรายชื่ออาจารย์, นักศึกษา 
  - ลบรายช่ืออาจารย์, นักศึกษา 
  - เพิ่ม ช่ือผู้ ช้งาน  (Username) ของอาจารย์และ
นักศึกษา 
  - ลบช่ือผู้ ใช้งาน  (Username) ของอาจารย์และ
นักศึกษา 

 
รูปที่ 1 แสดง Data Flow Diagram 
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3.1 ระบบฐานข้อมูล 
  ในฐานข้อมูลจะมีการเก็บข้อมูลหลักไว้ดังนี้  
   - date 
    เก็บข้อมูลการนัดหมายของอาจารย์และ
นักศึกษา   
   -work 
    เก็บข้อมูลช่ืองานท้ังหมด 
   - workconti 
    เก็บข้อมูลการรายงานความคืบหน้าของงาน
ของอาจารย์และนักศกึษา 
   - student 
    เก็บข้อมุลของนักศึกษา เช่น รหัสนักศึกษา ,         
ช่ือ-นามสกุลของนักศึกษา เบอร์โทรนักศึกษา 
   - teacher 
    เก็บข้อมูลของอาจารย์ เช่น ช่ือของอาจารย์ 
, เบอร์โทร  
   -yearstudy 
    เก็บข้อมูลปีการศึกษา 
   -level 
    เก็บข้อมูลระดับปริญญา 
   -year 
    เก็บข้อมูลระดับชั้นปี 

 
รูปที่ 2 แสดง Logical Model Design 

4.ผลการด าเนินงาน 
 ระบบตรวจสอบความคืบหน้าของงานและการนัดหมาย
ของอาจารย์ ในส่วนของหน้าเว็บมีดังนี้ 
 - ส่วนของอาจารย์ 
  1.หัวข้อการนัดหมาย 
   มีตารางแสดงข้อมูลการนัดหมายจากนักศึกษา
และท าการยืนยันการนัด 
  2.หัวข้อรายชื่องาน 
   แสดงรายช่ืองานที่อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ
พร้อมแสดงช่ือนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน 

  3.หัวข้อความคืบหน้าของงาน 
   แสดงตารางความคืบหน้าของงานที่นักศึกษาได้
รายงานให้แก่อาจารย์ได้ทราบและสามารถเพิ่มความคิดเห็น
ในงานท่ีนักศึกษาได้รายงานให้แก่อาจารย์   

 
รูปที่ 1 แสดงการท างานของหน้าเว็บส่วนของอาจารย์ 

 - ส่วนของนักศึกษา 
  1.หัวข้อนัดอาจารย์ 
   มีหัวข้อให้เลือกข้อมูลที่ต้องการเพื่อนัดหมาย
อาจารย์และแสดงตารางการนัดหมายอาจารย์ 
  2.หัวข้อเพิ่มช่ืองาน 
   เพิ่มชื่องานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารย์ 
  3.หัวข้อรายชื่ออาจารย์ 
   แสดงรายชื่ออาจารย์ 
  4.หัวข้อความคืบหน้าของงาน 
   มีหัวข้อให้เลือกเพื่อท าการรายงานความคืบหน้า
ของงานให้แก่อาจารย์ได้ทราบ 

 
รูปที่ 2 แสดงการท างานหน้าเว็บสว่นของนักศึกษา 

-ส่วนผู้ดูแลระบบ 
  1.หัวข้อรายชื่อนักศึกษา 
   เพ่ิมและลบรายชื่อนักศึกษา 
  2.หัวข้อรายชื่ออาจารย์ 
   เพิ่มและลบรายช่ืออาจารย์ 
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รูปที่ 3 แสดงการท างานของหน้าเว็บส่วนของผู้ดูแลระบบ 

5.สรุปผลการด าเนินงาน 
 5.1 วิธีการประเมินการทดลง 
  การประ เมิ นการทดลงของระบบตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงานและการนัดหมายโดยนักศึกษาและ
อาจารย์ ได้ประเมินจากผู้ใช้งานจริงในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ านวน 20 คน 
โดยการประเมินระบบประกอบด้วย ความง่ายในการใช้งาน 
ความรวดเร็วในการตอบสนอง ประสิทธิภาพ ท างานได้ตาม
ฟังก์ช่ันงาน และการรักษาความปลอดภัย 

 5.2 ผลการประเมิน 
  ผลการประเมินระบบตรวจสอบความก้าวหน้าของ
งานและการนัดหมาย โดยประเมินด้วยแบบประเมิน
ประกอบด้วย ความง่ายในการใช้งาน ความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง ประสิทธิภาพ ท างานได้ตามฟังก์ช่ันงาน การ
รักษาความปลอดภัย พบว่า การประเมินได้ผลดังนี้  
 เกณฑ์ระดับการประเมิน 1 = ควรปรับปรุง, 2 = ปาน
กลาง, 3 = ดี, 4 = ดีมาก, 5 = ดีเยี่ยม โดยผลประเมินที่ได้ 
ความง่ายในการใช้งาน  = ดีมาก , ความเร็วในการตาม
ตอบสนอง = ดีมาก, ประสิทธิภาพ = ดีมาก, ท างานตาม
ฟังก์ช่ัน = ดีมาก, การรักษาความปลอดภัย = ดีมาก ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินระบบครวจสอบความก้าวหน้า

ของงานและการนัดหมาย 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความง่ายในการใช้งาน 4.06 0.92 
ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใน ก า ร
ตอบสนอง 4.09 0.78 

ประสิทธิภาพ 4 0.89 
ท างานได้ตามฟังก์ช่ันงาน 4.09 0.78 
การรักษาความปลอดภัย 4.06 0.85 
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http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chap
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[5] “โปรโตคอล TCP/IP” คือ [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา: 
http://www.tnetsecurity.com/content_basic/tcp_ip
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ระบบจองสนามกีฬา 
(Stadium Reservation System) 

 
วรเดช สมสง่าชูชาต ิ และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

thitaree.non@gmail.com และ cchokdee2005@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและ

พัฒนาระบบจองสนาม โดยพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น 
ระบบนี้แบ่งการท างานตามผู้ใช้งานออกเป็น 4 ส่วน คือ
ผู้จัดการพนักงานแคชเชียร์  พนักงานคุมสนาม  และ   
สมาชิก วิธีการพัฒนาระบบ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 2) การศึกษา
ความเป็นไปได้ ในการพัฒนาระบบ 3 ) การวิ เคราะห์
ระบบงาน 4) การออกแบบงาน 5) การพัฒนาระบบงาน 6) 
การติดตั้งและทดสอบ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม XAMPP เพื่อ
จ าลอง web server ใช้ภาษา PHP,ฐานข้อมูล MySQL 

 ผลการพัฒนาระบบ ได้ระบบประกอบด้วยระบบย่อย 4 

ระบบ ได้แก่  ระบบส่วนของผู้จัดการ ระบบส่วนของ
แคชเชียร์ ระบบส่วนของพนักงานคุมสนาม และระบบส่วน
ของสมาชิก เมื่อประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งาน
พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยคือ 3.61 

 

ABSTRACT 
 This research aims to develop a Stadium 

Reservation System as a web application.  This 

system consists of four parts: 1)  part of manager 

2)  part of cashier 3) part of stadium controller 

and 4)part of member. Development method has 

six steps: 1) defining the problems and needs of 

the system, 2) study the feasibility of developing, 

3) analysis system, 4) design,  5) the development, 

6) installation and testing. This program 

developed using XAMPP ,PHP language and Mysql 

database. 

 The result of development consists of 

four subsystems: part of manager; part of cashier; 

part of stadium controller and part of member, 

when analyzing the efficiency of the system found 

that the overall performance was the most. 

average is 3.61.  

 

ค าส าคัญ: สนามกีฬา, จองสนามกีฬา  
KEYWORDS: Stadium, Stadium Reservation 
 
1. บทน า 

ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้มี
การพัฒนาคิดค้นสิ่ งอ านวยความสะดวกสบายต่อการ
ด ารงชีวิตเป็นอันมากและ เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การ
บริหารองค์กรมีมาตรฐานมากขึ้น รวมไปถึงระบบท าให้มีการ
ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถูกน าไปใช้ในกิจการต่างๆ 
รวมถึงในกิจการเกี่ยวกับการกีฬา ผู้คนสนใจดูแลสุขภาพมาก
ขึ้น สนามกีฬาจึงกลายเป็นที่นิยมตามไปด้วย มีการสร้าง
สนามกีฬามากขึ้นเพื่อให้บริการ แต่สนามกีฬาจ านวนมากไม่
ว่า  เป็นของรัฐหรือของเอกชน ยังไม่มีระบบการบริหาร
จัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และยังไม่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยในการด าเนินกิจการต่างๆ  ดังนั้น ผู้พัฒนา
ระบบจึงขอพัฒนาระบบจองสนามกีฬา เพื่อให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูล และบริหารสนามกีฬาได้ดียิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์และการออกแบบระบบจองสนาม

กีฬา 
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2) เพื่อพัฒนาระบบจองสนามกีฬา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
แบ่งออก เป็น 4 ส่วนคือส่วนของพนักงานแคชเชียร์   

ผู้จัดการ  พนักงานคุมสนาม และ ส่วนของสมาชิก โดยแต่
ละส่วนมีหน้าที่การท างานดังนี้   

3.1 พนักงานแคชเชียร์ 
1) สามารถสมัครสมาชิกให้กับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่

เป็นสมาชิก 
2) สามารถจองสนามและคิดค่าบริการให้กับสมาชิก 
3) สามารถเรียกดูรายงานของสมาชิก 
4) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

3.2 ผู้จัดการ 
1) สามารถเรียกดูรายชื่อของพนักงาน 
2) สามารถเรียกดูรายชื่อของสมาชิก 
3) สามารถเรียกดูรายชื่อของสนาม 
 4) สามารถเรียกดูรายงานสนาม 
 5) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
 6) สามารถสมัครพนักงาน 
 7) สามารถแก้ไขประกาศ 

3.3 พนักงานคุมสนาม 
 1) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
 2) สามารถยืนยันการใช้งานสนามของสมาชิกได้ 

3.4 สมาชิก 
 1) สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
 2) สามารถจองสนามผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ 
 3) สามารถตรวจสอบการอนุมัติสนามผ่านหน้า

เว็บไซต์ได ้ 
 

4. วิธีการวิจัย 

 การพัฒนาระบบจองสนามกีฬาได้แบ่งวิธีการด าเนินการ
พัฒนาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ ใน
การพัฒนาระบบจองสนามกีฬา ผู้จัดท าได้ศึกษาขั้นตอนการ
ท างานของระบบงานปัจจุบัน โดยสังเกตจากการปฏิบัติงาน
จริงของการจัดการ การสัมภาษณ์  การสนทนากับผู้ที่
เกี่ยวข้อง   
 4.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
  เมื่อผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาระบบงาน ศึกษาขั้นตอน
การท างานของระบบ  และปัญหาอุปสรรค เพื่อการวาง
แนวทางส าหรับก าหนดลักษณะข้อมูล ล าดับขั้นตอนการ
ท างาน ข้อมูลน าเข้า และผลลัพธ์ของระบบงานนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  4 .2.1 ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  (Information 
Gathering) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ ประกอบด้วยกระบวนการท างาน 
(Processes) ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง  (Data) และกลุ่มคนที่มี
อิทธิพลส่งผลกระทบ โดยตรงต่อระบบ (Boundaries) 
  4.2.2 แบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (Logical 
Modeling)เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเป็น
แนวทางในการสร้างแผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram)เพื่ อ แสด งความสั มพั น ธ์ ระหว่ า งข้ อมู ลกั บ
กระบวนการท างาน เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  มาจัดเป็นกลุ่มข้อมูลที่
เกี่ ยวข้ องสั มพั นธ์กั นอยู่ ในชุ ด เดี ยวกั น  จั ดกลุ่ มของ
กระบวนการท างานรวมทั้งขอบเขตของระบบงาน เพื่อ
น ามาใช้ส าหรับการสร้างแผนภาพการไหลของข้อมูล  ซึ่ง
แสดงขั้นตอนท างานของระบบที่ปรับปรุงใหม่ จะได้ระดับที่ 
0 (Level 0) เป็นแผนผังบริบท (Context Diagram) แสดง
ในรูปที่ 1  มีเอนทิตี้ 2 เอนทิตี้ ประกอบด้วย พนักงาน และ
ผู้ส่งสินค้า ดังนี้ 
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รูปที ่1 แผนผังบริบท 
 
แผนผังกระแสข้อมูล ดังในรูปที่ 2 

 

1
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2
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รูปที ่2  แผนผังกระแสข้อมูล 
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ภาพโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ ดังในรูปที่ 3 

members

PK id_member

 idcrad_member
 name_member
 lastname_member
 sex_member
 birthday_member
 add_member
 tel_member
 email_member
 rating_member
 typ_member
 pw_member
 datecreate_member
 idcreate_member
 img_customer

book

PK id_book

 id_custormer
 name_court
 gobbet_court
 price_court
 time_book
 onoff_book
 id_cashier
 id_staff
 image_book
 date_book

court

PK id_court

 name_court
 gobbet_court
 price_court
 date_court
 time_court

timecourt

PK time_court

 time_timecourt

1-to-1

1-to-M

M-to-N

 
รูปที ่3 ภาพโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ 

 
การจัดการฐานข้อมูลออกแบบโดยสร้างตาราง 4 ตาราง 
ประกอบด้วย ตารางสมาชิก (members) ตารางการจอง 
(book) ตารางสนาม (court) และตารางรูปแบบเวลา 
(timecourt) ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
4.3 การออกแบบระบบงาน 

 การออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งมี 4 
กลุ่ม คือ ผู้จัดการ แคชเชียร์ พนักงานคุมสนาม และสมาชิก     
 4.3.1 การออกแบบหน้าจอผู้จัดการ 
 

 
รูปที ่4  หน้า Login ส าหรับผู้จัดการ 

 
 

 
รูปที ่5  หน้าแสดงรายชื่อพนักงาน 

 
 

 
รูปที ่6  หน้าสมัครพนักงาน 
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รูปที ่7  หน้าแสดงรายชื่อสนามและช่วงเวลา 

 

 
รูปที ่8  หน้าแสดงรายชื่อสมาชิก 

 
4.3.2 การออกแบบหนา้จอแคชเชียร ์

 
รูปที ่9  หน้าอนุมัติการจองสนาม 

 

 
รูปที ่10  หน้าสมัครสมาชิก 

 
รูปที ่11  หน้าจองสนามโดยแคชเชียร์ 

 

 
รูปที ่12  หน้ายกเลิกการจองสนาม 

 
4.3.3 การออกแบบหน้าจอพนักงานคุมสนาม 

 
รูปที ่13  หน้ายืนยันการใช้งานสนาม 

 

 
รูปที ่14  หน้ายืนยันการใช้งานสนามแบบระบุไอด ี

 
4.3.4 การออกแบบหน้าจอสมาชิก 
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รูปที ่15  หน้า Homepage 

 

 
รูปที ่16  หน้าแนะน าสนามกีฬา 

 

 
รูปที ่17  หน้าแนะน าสนาม 

 

 
รูปที ่18  หน้าจอแสดงราคา 

 

 
รูปที ่19  หน้าแสดงรายละเอียดวิธีการจอง การสมัครสมาชิกและ

กฎของการจองสนาม 

 
รูปที ่20 หน้า Login เข้าสู่ระบบการจองของสมาชิก 

 

 
รูปที ่21 หน้าจองสนาม 

 

 
รูปที ่22  หน้าจองสนามกรอกข้อมูล 

 
4.4 การพัฒนาระบบงาน 

ส าหรับการพัฒนาระบบนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็น 
web application ผู้พัฒนาใช้  โปรแกรม  XAMPP เพื่ อ
จ าลอง web server ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL 
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4.5 การติดตั้งและทดสอบ 
  ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบ โดยให้กลุ่มตัวอย่าง 
ทดสอบการท างานของระบบทั้งหมดว่ามีกระบวนการ
ท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่  โดย
ผู้พัฒนาระบบเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ นอกจากนี้มีการ
ประเมินความพอใจ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านการตรงตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ระบบ   (Requirement) ด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functionality) ด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability) และด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security) โดยให้
ผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จ านวน 20 คน ทดลองใช้งานแล้วท าแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ ระดับคะแนนการประเมิน อยู่ระหว่าง 1 ถึง 
5 โดยค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = ปรับปรุง 1.51-2.50 = พอใช้ 
2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก  4.51-5.00 = 
มากที่สุด แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน และค่าเฉลี่ย
โดยรวม ผลการประเมินการใช้งานของผู้ใช้งาน แสดงใน
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใช้ระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  SD ระดับ 
ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ 

3.83 .731 มาก 

ด้านการท างานตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ 

3.62 .817 มาก 

ด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ 

3.50 .828 มาก 

ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ 

3.49 .822 ปาน
กลาง 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.61 .799 มาก 
 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบจองสนามกีฬา  พบว่าระบบ

สามารถใช้งานได้  4 ระบบย่อย ได้แก่  ระบบส่วนของ
ผู้จัดการ ระบบส่วนของแคชเชียร์ ระบบส่วนของพนักงาน
คุมสนาม และระบบส่วนของสมาชิก ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่าน
เว็บ เมื่อทดลองการใช้งานผู้ใช้งานพึงพอใจโดยรวม คะแนน
เฉลี่ย 3.61  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแล

และติดตามอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ในรูปแบบ Web Application ประโยชน์เพื่อ
อ านวยความสะดวก และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการมาใช้
บริการที่โรงพยาบาล  
 โดยผู้ศึกษาได้เริ่มจากเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและ
งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง จากน้ันท าการสอบถามข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ แล้วน าข้อมูลที่ ได้มาท าการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลผ่านทาง โปรแกรม 
Weka ด้วยเทคนิค Classification และน าผลลัพธ์ที่ได้ไป
พัฒนาระบบ โดยใช้ Apache เป็น Web Server และภาษา 
PHP ในการพัฒนาโปรแกรม เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย 
MySQL เพื่อให้การ จัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้การดูแลและติดตามอาการของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ:  เหมืองข้อมูล, การคัดกรองโรคเบาหวาน-ความ
ดันโลหิตสูง, เรสฟอนซีฟเว็บแอพพลิเคชัน 

 

                     Abstract 
The study aims to develop and track the 

symptoms of patients with diabetes and high 
blood pressure. In the Web Application format to 
facilitate and reduce the problems caused by 
hospital staff.  

The study is to collect information from 
documents and related research. Then ask a 
professional nursing staff and the information that 
have come with technical analysis through data 
mining Program Classification techniques and 
Weka result to develop the system using Apache 
as a Web Server and the PHP language for 
developing programs. Associated with MySQL 
database, so the database is managed efficiently. 
To help care for and keep track of the symptoms 
the patient's diabetes-high blood pressure. 
Keywords:    Data mining, Screening Diabetic – 

Hypertensive, Responsive Web application 
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1. บทน า 
        ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้บุคคลทั่ วๆไปจ านวนมากน าเทคโนโลยีมาใช้ ใน
ชี วิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ ทั้ ง น้ี เพื่อความ
สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการปฏิบัติ งานใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น อย่างไรก็ตามจะพบว่าเทคโนโลยีที่มี
อยู่ในปัจจุบันน้ัน มิได้เอ้ือประโยชน์ต่อสุขภาพของบุคคลที่
ใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ันมากนัก ซ่ึงเราจะพบว่ามีผู้คนจ านวน
มากยังไม่มีเวลามากพอส าหรับการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ จน
อาจละเลยถึงขั้นมีโรคประจ าตัวได้ เม่ือมีโรคประจ าตัว
เกิดขึ้นจะท าให้เสียเวลาในการเข้ารับการรักษาในแต่ละครั้ง 
ที่ต้องเดินทาง และต้องรอเข้ารับการรักษาในระยะเวลานาน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมากเช่นกันในแต่
ละโรงพยาบาล จากปัญหาเรื่องของการสูญเสียเวลาในการ
เขารับการรักษาผู้วิจัยพบว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันมิได้ตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวมากนัก ดังน้ันผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าควรจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
ทางการแพทย์เพื่อช่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

         ดังน้ันผูวิ้จัยได้น าเสนอ ระบบผู้เชี่ยวชาญส าหรับคัด
กรองและติดตามอาการผู้ป่วย โรคเบาหวาน – ความดัน
โลหิตสูงผ่านเทคโนโลยีResponsive  โดยระบบสามารถคัด
กรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูงเบื้องต้นเพื่อลด
ขั้นตอนการใช้บริการทางโรงพยาบาลซ่ึงจะท าให้ผู้ป่วยใช้
เวลาน้อยลงกับทางโรงพยาบาล ซ่ึงผู้ป่วยสามารถตรวจสอบ
ระดับอาการป่วยของตนเองได้และผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถ
ตรวจความเสี่ยงได้เช่นกันผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ทั้งน้ี
ผู้วิจัยได้น าเทคนิคเหมืองข้อมูลส าหรับช่วยในการคัดกรอง
การเกิดโรคเบาหวาน ความดันรวมทั้งระดับความเสี่ยงด้วย
การใช้ข้อมูลทางการแพทย์ด าเนินการวิเคราะห์และสร้าง

แบบจ าลองพร้อมทั้งสร้างรหัสฝังตัวส าหรับเป็นกฎเพื่อ
น าไปใช้ฝังในส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphic use interface) 

 
2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1) เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเหมืองข้อมูล  

ภายใต้ อัลกอริธึมต้นไม้ช่วยตัดสินใจในงานทาง
การแพทย์  

       2)  เพื่อสร้างระบบช่วยอ านวยความสะดวกในการ 
    วิเคราะห์อาการของโรคเบาหวาน-ความดัน  
    โลหิตสูงเบื้องต้น 

3) เพื่อศึกษาเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันผ่าน
เทคโนโลยี Responsive 

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องโรคเบาหวาน Diabetes 
         โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สุขภาพ ก่อให้เกิดปัญหากับ ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ 
หลอดเลือดแดง ท่านผู้อ่านสามารถป้องกันโรคแทรกซ้อน
ต่างๆได้ โดยการปรับ อาหาร การออกก าลังกาย และยาให้
เหมาะสม ท่านผู้อ่านสามารถน าข้อเสนอแนะจากบทความน้ี
ไปปรึกษากับแพทย์ที่รักษาท่านอยู่ ท่านต้องร่วมมือกับ
คณะแพทย์ที่ท าการรักษาเพื่อก าหนดเป้าหมายการรักษา 
บทความน้ีเชื่อว่าจะช่วยท่านควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น 

อาหารที่รับประทานเข้าไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจะ
เปลี่ยนเป็นน้ าตาลกลู โคสในกระแสเลือดเพื่อใช้ เป็น
พลังงาน เซลล์ในตับอ่อนชื่อเบต้าเซลล์เป็นตัวสร้างอินซูลิน 
อินซูลินเป็นตัวน าน้ าตาลกลูโคสเข้าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน 
โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง
กว่าปกติ เ กิดเน่ืองจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือ
ประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเน่ืองจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน 
ท าให้น้ าตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรก
ซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท
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โรคเบาหวานเป็นกลุ่มของโรคซ่ึงมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง 
ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดปกติของการสร้าง หรือการออก
ฤทธ์ิ หรืออาจจะเกิดจากกลไกทั้งสอง ผลจากการที่น้ าตาล
ในเลือดสูงเป็นเวลานาน ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งและมี
การท าลาย ไต สมอง หัวใจ ระดับน้ าตาลเมื่อเป็นใหม่ๆจะไม่
สูงแต่ เ ม่ือเวลาผ่านไประดับน้ าตาลจะสูงขึ้น ชนิดของ
โรคเบาหวาน 

1) เบาหวานชนิดที่หน่ึง  
  หรือที่เรียกว่า Insulin-dependent diabetes ผู้ป่วย

มักจะเกิดอาการก่อนอายุ 30 ปี ด้วยอาการหิวน้ าบ่อย 
น้ าหนักลด เกิด ketosis ได้ง่าย เกิดจากมีการท าลายของ ß-

cell ท าให้มีการหลั่งอินซูลินน้อยลง 
2)  เบาหวานชนิดที่สอง   
      เกิดจากที่ร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของร่างกาย เน่ืองจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ( insulin 

resistance) ความส าคัญของโรคเบาหวานชนิดน้ี คือคน
อาจจะเป็นโรคเบาหวานโดยที่ไม่เกิดอาการอะไร เม่ือผู้ป่วย
มีอาการของโรคเบาหวานมักจะมีโรคแทรกซ้อนแล้วร้อยละ 
50 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน จะต้องตรวจเลือดแม้ว่าจะยังไม่มีอาการของ
โรคเบาหวาน ผู้ป่วยมักจะมีอายุมากกว่า 30 ปีมักจะวินิจฉัย
โดยการเจาะเลือดตรวจร่างกายโดยไม่มีอาการ ผู้ป่วยมักจะ
อ้วนโรคจะค่อยๆด าเนินจนเกิดโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยจะมี
ระดับอินซูลินปกติหรือสูง สาเหตุที่เป็นเบาหวานเพราะมี
ภาวะต้านต่ออินซูลิน insulin resistance การลดน้ าหนัก 
การออกก าลังกาย จะช่วยในการควบคุมโรคเบาหวาน 

3) เบาหวานชนิดอ่ืนๆ ตามสาเหตุ  
    เช่น พันธุกรรมเน่ืองจากการท างานของ beta cell,

การออกฤทธ์ิของอินซูลิน หรือจากการติดเชื้อจากยาเป็นต้น 

   4) เบาหวานในคนตั้งครรภ์ เบาหวานที่เป็นขณะตั้งครรภ์ 

3.2  ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องโรคความดันโลหิตสูง 
 ทุกๆคนต้องมีความดันโลหิต เพราะความดันโลหิต จะ
เป็นแรงผลักดัน ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย 
ดังน้ันทุกคนควรจะเรียนรู้เก่ียวกับความดันโลหิต และรักษา
ให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตสูง
จะท าให้เกิดหลอดแข็งและตีบ เม่ือหัวใจบีบตัวหัวใจจะบีบ
เลือดไปยังหลอดเลือดแดง ท าให้เกิดความดันโลหิตซ่ึงเกิด
จากการบีบตัวของหัวใจ และแรงต้านทานของหลอดเลือด 
หัวใจคนเราเต้น 60-80ครั้ง ความดันก็จะเพิ่มขณะที่หัวใจ
บีบตัว และลดลงขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของ
คนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นกับท่า ความเครียด การออก
ก าลังกาย การนอนหลับ ค่าปรกติของคนเราคือ 120/80 มิลิ
เมตรปรอท แต่ไม่ควรเกิน 140/90 หากสูงกว่าน้ีแสดงว่าคุณ
เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงท าให้เกิดโรคหัวใจ 
โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต โรคหัวใจเป็น
โรคที่มีอัตราตายสูง ดังน้ันการป้องกันความดันโลหิตสูง
สามารถป้องกันอัตราการตายจากโรคหัวใจ และโรคอัมพาต 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของทุกท่าน
เน่ืองจากไม่มีอาการเตือนดังน้ัน การจะทราบว่าเป็นความ
ดันโลหิตสูงจ าเป็นต้องวัดความดันโลหิต 

 
3.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องโปรแกรม Weka 
            WEKA คืออะไร โปรแกรเวก้า (Waikato 

Environment for Knowledge Analysis) เริ่มพัฒนามา
ตั้งแต่ปี 1997 โดยมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศ
นิวซีแลนด์เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จ ภาพประกอบประเภทฟรี
แวร์   ซ่ึงโปรแกรม Weka ได้ถูก พัฒนามาจากภาษาจาวา 

เน้นกับงานทางด้านการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine 

Learning) และ การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

โปรแกรมจะประกอบไปด้วยโมดูลย่อยๆ ส าหรับใช้ในการ
จัดการข้อมูล และเป็น โปรแกรมที่สามารถใช้ Graphic 

User Interface (GUI)  
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3.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องภาษา PHP  
       PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์ลักษณะ Scripting 

language ภาษาในลักษณะน้ีค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่
เรียกว่า Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง 
ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น 
ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ คือ 
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการ
สร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไข
เน้ือหาได้โดยอัตโนมัติ ดังน้ันจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่
เรียกว่า Server-Side หรือ HTML-Embedded Scripting 

Language น้ันคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซ่ึง
ให้บริการเป็น Web Server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย 
PHP แล้วจะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จ
เสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้น้ันก็
คือเว็บเพจที่เราเห็นน่ันเอง  ถือได้ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญชนิดหน่ึงที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web 

Pages (เ ว็บเพจที่ มีการโต้ ตอบกับผู้ ใ ช้ )  ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

 
3.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี Responsive Web 
Application 
           เป็นเทคนิคของการแสดงแอพพลิเคชันทางเว็บโดย
ที่การเขียนเพื่อปรับรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับ
อุปกรณ์พกพา เช่น มีการปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร หรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางให้เหมาะสมกับการแสดงผล
ในแนวแคบและรองรับการสัมผัสด้วยน้ิวมือได้ดีกว่าอย่างไร
ก็ตามจะพบว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถท างานได้
ตามที่กล่าวข้างต้นน้ันเราจ าเป็นจะต้องด าเนินการออกแบบ
เว็บไซต์ซ่ึงเราจะเรียกว่า Responsive web design ทั้ง
เพื่อให้การท างานจากเว็บไซต์สามารถรันปฏิบัติงานผ่าน
อุปกร ณ์ที่ มี ค วามหลากหลายของขนาดหน้ าจอทั้ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคลตลอดไปจนถึงอุปกรณ์พกพาเช่น 
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ต่างๆ 
 

3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

พัชรี อ่างบุญตา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผล
ของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้สูงอายุที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคเบาหวานเป็นภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
ส าคัญที่ผู้ป่วยต้องสามารถจัดการตนเองเพื่อ ควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง คู่มือ
การจัดการตนเองส าหรับ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน แบบ
วัดพฤติกรรมการจัดการตนเอง และแบบวัดการรับรู้
สมรรถนะ แห่งตนที่ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว  วิเคราะห์
ข้ อ มูล โดย ใ ช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา และสถิ ติ ทดสอบที 
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
สนับสนุนการจัดการตนเองดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ และภายหลังได้รับโปรแกรมดังกล่าวกลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองดีกว่าก่อน ได้รับ
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ่ (p < .001) ระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้สูงอายุที่เป็น 

พิศมัย ศรีสุวรรณนพกุล (2555)  ได้ท าการศึกษา
เรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการผู้ป่วยนอกการพัฒนา
กระบวนการท างานเป็นสิ่ งส าคัญส าหรับผู้บริหารและ
พยาบาลเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การศึกษาเชิงพัฒนาครั้ ง น้ี มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการบริการผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน โดยการ ประยุกต์
แนวคิดลีน ตามกรอบแนวคิดของวอแม็กและโจนส์  

 
4. วิธีด าเนินการศึกษา 
 4.1 วางแผนการรวบรวมข้อมูล 
     รวบรวมกลุ่มตัวอย่างในลักษณะปฐมภมิระยะเวลาตั้งแต่ 
กุมภาพันธ์ 2558 ถึง กันยายน 2558 ในเขตอ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก มีรายละเอียดดังน้ีคือ             

 - ข้อมูลตัวอย่างการคัดกรองเบาหวาน และความดัน
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โลหิตสูงใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นบุคคลทั่วไป จ านวน
โรคละ 200 ตัวอย่าง (ดังรูปที่ 1) 

          - ข้อมูลตัวอย่างการติดตามอาการเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ เป็นผู้ป่วย 

จ านวนโรคละ 200 ตัวอย่าง  
 

4.2 รวบรวมข้อมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  โดย

ข้อมูลที่ได้มาจะอยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล Excel 

 

4.3 การเตรียมข้อมูล 
        การน าเข้าข้อมูลของโปรแกรม Weka ต้องท าการ

แปลงไฟล์ข้อมูลจาก .xls ให้เป็นนามสกุล .csv (ดังรูปที่ 2) 

จึงจะสามารถน าข้อมูลเข้าในโปรแกรม Weka ได้หลังจาก
น้ันจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล .arff เพื่อใช้งาน
ในการสร้างแบบจ าลองเป็นล าดับต่อไป 

 

รูปที่ 1. แสดงข้อมูลเพียงบางส่วนของการจัดเก็บแบบ 

        ปฐมภูมิโรคความดันโลหิตสูง 
 

4.4 การสร้างตัวแบบจ าลองข้อมูล    
     ในงานวิจัยน้ีได้ท าการสร้างตัวแบบจ าลองเพื่อน าไปใช้
ส าหรับสร้างรหัสฝังตัวบนระบบแอพพลิเคชันส าหรับช่วย
การคัดกรองและติดตามอาการของโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงแบบอัตโนมัติ ดังน้ันเทคนิคการจ าแนกกลุ่มที่ 

 

     รูปที่ 2. แสดงการจัดไฟล์ข้อมูลนามสกุล .csv 

 

น ามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ีจึงเป็นเทคนิคที่ให้ผลลัพธ์เป็นกฎ
เพื่อให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายและสามารถน ากฎไป
พัฒนาระบบได้ ผู้ท าการศึกษาจึงเลือกใช้ โมเดลการจ าแนก
กลุ่มแบบ Decision Tree: C4.5 (J48)  ภายใต้การแบ่งกลุ่ม
ข้ อ มูล เ รี ย นรู้ และท า การทดสอบประสิท ธิภาพของ
แบบจ าลองด้วยวิธี Percentage split test20%และ 
Percentage split test30% ตามล าดับ ซ่ึงมีรายละเอียด
การด าเนินการบางส่วนดังน้ี(ดังรูปที่3 และรูปที่4 ตามล าดับ) 

 

  รูปที่ 3. แสดงความถูกต้องของแบบจ าลองที่สร้างด้วย  

         Percentage split test20% 
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  รูปที่ 4. แสดงค่าประสิทธิภาพความถูกต้องของ
แบบจ าลองที่สร้างด้วย Percentage split test20% 

 

4.5 การพัฒนาระบบส าหรับผู้ใช้ผ่านเทคโนโลยี 
Responsive 
       ในขั้นตอนน้ีเป็นการน ากฎที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูล
มาเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาระบบคัดกรองและติดตาม
อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานขความดันโลหิตสูง ภาษาที่ใช้
ในการพัฒนาเป็นภาษา PHP และสร้างฟอร์มรับ-ส่งค่าแอท 
ทริบิวต์ด้วยภาษา HTML (ดังรูปที่ 5) 

 

 

รูปที่ 5. การประกาศตัวแปรในการเขียนกฎความสัมพันธ์ 

 

5. ผลการศึกษา 
       5.1 ผลลัพธ์จากการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลองของแต่ละโรคและแต่ละวิธีการตรวจ 
       จากการทดลองพบว่าการใช้เทคนิค Decision Tree: 

C4.5 (J48) ได้แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ (ดัง
ตารางที่ 1 และรูปที่ 6 และรูปที่ 7 ตามล าดับ) 

 
ตารางที่ 1. แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบจ าลองส าหรับ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

 

 

 

รูปที่ 6. แสดงการทดสอบประสิทธิภาพแบบจ าลองส าหรับ
ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยโปรแกรมเวก้า 

 
 รูปที่  7. แสดงตัวอย่าต้นไม้ตัดสินใจที่ดีที่สุดของการ
ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน 
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      5.2  ผลการพัฒนาแอพพลิเคชันการทดสอบ
ประสิทธิภาพแอพพลิเคชัน 
      การใช้แอพพลิคชัน สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์พกพาชนิด
ต่างๆ ได้ซ่ึงในตัวอย่าง (ดังรูปที่ 8) เป็นการแสดงถึงการใช้
งานแอพพลิเคชันในส่วนของการประเมินความเสี่ยงของ
โรคเบาหวาน ซ่ึงผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดใน
ระบบถาม-ตอบหลังจากน้ันระบบจะท าการประเมินผล
ภายใต้การท างานของแบบจ าลองที่ได้พัฒนาขึ้นโดยฝังเป็น
กฏของการท างานในแอพพลิเคชัน 

 

     
                  (a)                          (b) 
รูปที่ 8.  (a) แสดงหน้าจอการประเมินความเสี่ยงโรค 
เบาหวานและ (b) แสดงผลการท างานของแอพพลิเคชัน 

 
5.3 การประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 
      เริ่มจากใช้แบบสอบถามการใช้งานระบบผู้ป่วยและผู้ที่
เก่ียวข้องกับผู้ป่วยจ านวน 15 คน ผลการประเมิน (ดังตาราง
ที่ 2)                    

         การหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจโดยที่ 

 =    ซ่ึงค่า  คือค่าเฉลี่ยของแต่ละรายการ  ค่า   
คือ ความถี่   ค่า  คือค่าข้อมูล  และค่า   คือจ านวน
ผู้ป่วยและผู้เก่ียวข้องกับผู้ป่วย  

        การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึง

พอใจโดยที่    =  ซ่ึงค่า  คือส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า   คือความถี่   ค่า  คือค่าข้อมูล  

ค่า  คือค่าเฉลี่ยของแต่ละรายการ และค่า   คือจ านวน
ผู้ป่วยและผู้เก่ียวข้องกับผู้ป่วย  

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในระบบงานส าหรับน าไปใช้งาน 

รายการประเมิน                                          ระดับ  
                                                                  ความพอใจ                                                                                        
1. ความถูกต้องผล                             3.55    0.61       ดี   
    การวิเคราะห์ของระบบ 

2. ความเหมาะสม                             3.87     0.62      ดี 
    ส าหรบน าไปใช้งาน 

3. ความพึงพอใจ                              3.73    0.82       ดี 
    รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาน าเข้า    
4. ความพึงพอใจต่อ                          4.53    0.49    ดีมาก 
   ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน                 
       รวม                                      3.92    0.63      ดี 
 

6. สรุปผลการศึกษา 

 จากการทดลองพบว่า ระบบระบบการคัดกรองและ
ติดตามอาการของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตัว
แบบจ าลองส าหรับคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ใช้งานมีค่าประสิทธิภาพความถูกต้อง85% และ 
94.73%ตามล าดับ นอกจากน้ี ตัวแบบจ าลองส าหรับ
ประเมินอาการของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ใช้งานมีค่าประสิทธิภาพความถูกต้อง94.91% และ 94.43%

ตามล าดับ รวมทั้งผลการทดสอบการใช้งานจากผู้ป่วยและ
บุคคลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับโรคทั้งสองจะพบว่า ค่าที่ดีที่สุดคือ
ค่าเฉลี่ยจากประเด็นความสะดวกในการที่มีค่าเท่ากับ 4.53

และส าหรับประเด็นความถูกต้องของการท างานจะมีค่าน้อย
สุดคือมีค่าเท่ากับ 3.55 ซ่ึงจากงานวิจัยน้ีสิ่งที่ผู้วิจัยควรจะ
ด าเนินการเพิ่มคือการเปรียบแบบจ าลองภายใต้อัลกอริธึม
และรูปแบบการแบ่งข้อมูลที่มีความหาลกหลายมากยิ่งขึ้น
เพื่อความถูกต้องของตัวแบบจ าลองที่จะน าไปใช้งานได้จริง
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
[1] ความดันโลหิตสูง. สืบค้นเม่ือ 22 เมษายน 2558, จาก  
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2010 และฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 กลุ่มตัวอย่างคือ
คะแนนจากนักศึกษารุ่นพี่ ในสาขาวิชาคอมพิ วเตอ ร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ ท่ีได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 
2557 ผลการด าเนินงานพบว่าระบบสามารถเก็บข้อมูลนักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  โดยแยกตามสาขาวิชา และสามารถ
ประมวลผลการเรียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
ได้ และมีแนวทางในการพัฒนาระบบเพิ่มเติมโดยการจัดท าเป็นระบบ
ฐานข้อมูลบนเครือข่ายต่อไป 

     This project Database System of 
internship students faculty of management 
science Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University aim to develop the database 
system internship student faculty of 
management science Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University for a higher 
efficiency. Tools for this project are 

Microsoft Visual Basic 2010 and Microsoft 
Access 2010. The sample is score of senior 
students who study in business computer 
department and token internship on 2015. 
The result show that the system can 
collect the data of internship student 
classify by department and able to codify 
the Leaning of internship student. However, 
the suggestion that the System can develop 
base on the database Network. 
ค าส าคัญ : ระบบฐานข้อมูล, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. บทน า
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการ

ปฏิ บัติ งาน ในองค์ก รต่างๆ เ ป็นอย่างมาก  ซึ่ ง ได้ มีก ารน าเอ า
เทค โน โล ยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีด้านฐาน ข้อ มูลเ ข้ามาช่วย
ปฏิ บั ติ ง าน  ค ณ ะวิท ยาก าร จัด การ  ม หาวิท ยาลั ยร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอนด้านการ
บริหารธุรกิจ ซึ่ ง มีการเปิดสอนในหลักสูตรจ านวนท้ังสิ้น 10 
หลักสูตร แต่ยังไม่มีการน าเอาเทคโนโลยีด้านฐานข้อมูลเข้ามาช่วย
ในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ของ
นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ 
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ในแต่ละปีการศึกษาคณะวิทยาการจัดการจะมีนักศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาเป็น
จ านวนมาก ซึ่ งการจัดการระบบงานด้านฐานข้อมูลการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ ยังไม่มี
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการแต่อย่างใด มีเพียงการจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร Excel เท่านั้น ซึ่งการจัดการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามีความซ้ าซ้อน 
การค้นหาข้อมูลสถานท่ีฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลการฝึกประสบการณ์ยังมีความยุ่งยาก และยากต่อการจัดการ 
อีกท้ังปัญหาการจัดการเอกสารของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นการกรอก
ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาหรือบริษัท การจัดการเอกสารประกอบการ
ฝึกงาน อาทิ หนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือส่งมอบตัวนักศึกษา 
การติดตามการฝึกงาน เอกสารเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของกระดาษ
จึงท าให้การเก็บรักษา การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้ยาก หากไม่มีการ
จัดการท่ีดี 
     ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการท่ีจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อการจัดเก็บประมวลผลลดความยุ่งยาก ลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการท างาน ซึ่งจะ
น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาในอนาคต เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูล
ท่ีมีความเป็นปัจจุบัน สะดวกรวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ ท่ีดี ให้กับ
หน่วยงาน และเพิ่มมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 

วตัถุประสงคข์องโครงงาน 
     เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. ระบบสามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้

2. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลสาขาวิชา ข้อมูล
สถานประกอบการได้ 

3. ระบบสามารถเพิ่ม  ลบ  แก้ไข และค้นหาข้อมูลได้
4. ระบบสามารถแยกประเภทของหน่วยงานได้
5. ระบบสามารถค านวณคะแนนและตัดเกรดการฝึกประสบการณ์

ได้ 
6. ระบบสามารถพิมพ์รายงานในรูปแบบต่างๆ ได้

ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ 
1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์

1.1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์

1.2 เครื่องพิมพ์เอกสาร 

2. อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์
2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 

2.2 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010  

2.3 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 

2010 

นยิามศพัท์เฉพาะ 
     ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบด้วย
รายละเอียดของข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีจะน ามาใช้ในระบบต่างๆ 
ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่างๆ ท้ังการเพิ่ม การ
แก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล 

     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง การฝึกงาน หมายถึง 
กระบวนการเพิ่มทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะและความสนใจในการท างานท่ีดี 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ 
     ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หมายถึง ระบบท่ีมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาท่ี
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงาน สถานท่ีประกอบการต่างๆ 
และน าข้อมูลนั้นมาจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใหส้ามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้ทุกเม่ือท่ีต้องการ 

ประโยชนข์องโครงงาน
1. ท าให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลสถานประกอบการได้
2. ท าให้เจ้าหน้าท่ีท างานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วข้ึน
3. อาจารย์สามารถตรวจสอบข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
4. คณะมีระบบฐานข้อมูลท่ีเป็นมาตราฐานและมีประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

5. ท าให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ และช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับองค์กร 
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ขั้นตอนในการวิเคราะห์และออกแบบ 
     ข้ันตอนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีข้ันตอนการพัฒนาระบบดังนี้ 
     1. ก าหนดปัญหา 
         ปัญห าคื อ  ในแต่ ล ะปีก ารศึ กษาคณ ะวิทยาการ จัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา จะมีนักศึกษาออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพจ านวนมาก ซึ่งในกระบวนการด าเนินงานใน
ปัจจุบันของระบบการเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
คณะวิทยาการจัดการ ยังไม่มีเทคโนโลยีมารองรับ ซึ่งท าให้การค้นหา
ข้อมูลล่าช้า ปัญหาของการด าเนินเรื่องการฝึกงานในแต่ละปีนั้นเป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ้ าๆ เช่นเดิมทุกปี ท้ังปัญหาการจัดการเอกสารของ
เจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลรายชื่อนักศึกษา หรือบริษัท  
     2. รวบรวมข้อมูล 
         จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาการจัดการ พบว่า ใน
หนึ่งปีการศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีจ านวน 
10 หลักสูตร ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น นักศึกษาทุกคน
จะส่งข้อมูลการออกฝึกงานก่อนการออกฝึกงาน เนื่องจากนักศึกษามี
จ านวนหลายคน ผู้จัดท าเอกสารต้องเก็บข้อมูลจ านวนมาก อาจเกิด
ความผิดพลาด มีความล่าช้าและเอกสารอาจจะสูญหายได้  จึ งได้
รวบรวมข้อมูลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา 
     3. การวิเคราะห์ระบบ 
        การวิ เคราะห์ระบบฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้นได้ใช้  Context Diagram ในการวิเคราะห์

ร ะ บ บ  แล ะ  Dataflow Diagram Level 1, Level 2, ER 

Diagram และ Data dictionary ตามล าดับ ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 Context Diagram ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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 ภาพที่ 2  Dataflow Diagram level 1  
          ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ภาพที่ 3 Dataflow Diagram level 2 Process ท่ี 2 

การค้นหาข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 ภาพที่ 4 ER-Model ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

     4. การออกแบบระบบ 
     1.  แผนผังบริ บท (Context Diagram) เ ป็นแผนผัง ท่ี
แสดงภาพรวมของระบบและสัมพันธ์ของระบบกับสิ่ งแวดล้อมท่ี

เกี่ยวข้อง ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับระบบงานบ้าง และแต่ละคน มีการ
กระท าใดหรือส่งข้อมูลผ่านเข้าออกในระบบ 

 2.  ผังการไหลของข้อมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram 

Level 1) เป็นแผนภาพข้อมูลในระดับท่ีแสดงข้ันตอนการท างาน
หลักท้ังหมด ท าให้ทราบถึง Process หลักในระบบ ซึ่งประกอบด้วย
การจัดการระบบ การเข้าใจระบบ การตรวจสอบ การค้นหา และการ
ออกจากระบบ 

  3.  ผังการไหลของข้อมูลระดับท่ี 2 (Data Flow Diagram 

Level 2) เป็นระดับท่ีแสดงข้ันตอนการท างาน ซึ่งประกอบด้วยการ
จัดการรายละเอียดของข้อมูล 

ค วาม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ข้อ มู ล  (Entity Relationship 

Diagram) เป็นการออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มต่างๆ โดยจะต้อง
ก าหนด ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร ซึ่ งความสัมพันธ์ของเทเ บ้ิลมีด้ วยกั น  3 ลั กษณ ะ คื อ 
ความสัมพันธ์แบบ 1:1 ( One To One) ความสัมพันธ์แบบ 1:M 

(One To Many) ความสัมพันธ์ N:M (Many To Many) 

     5. พัฒนาระบบ 
    หลั งจากท าก ารวิ เคราะห์ ระบบฐาน ข้อ มูลนั กศึ กษาฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้วได้ท าการพัฒนาโปรแกรมโดยการใช้
โป รแก รม  Microsoft Visual Basic 2010 และ ฐาน ข้ อ มู ล 

Microsoft Access 2010 ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้จากการพัฒนาระบบ ดัง
ภาพ  

 
ภาพที่ 5 หน้าจอนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 

846



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอการป้อนข้อมูลคะแนนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

หน้าจอประกอบด้วยรหัสการให้คะแนน ชื่อนักศึกษา คะแนนเล่ม
กรณีศึกษา คะแนนนิเทศ คะแนนประเมินจากหน่วยงาน คะแนนการ
เข้าปฐมนิเทศ คะแนนการเข้าปัจฉิมนิเทศ คะแนนรวม และเกรด 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอสรุปรายงานผลการเรียน 

 

6. ทดสอบ 
       การติดตั้งระบบเพื่อใช้งานชั่วคราว ต้องทดสอบระบบเพื่อ
ความถูกต้องของระบบตรวจสอบข้อบกพร่องของโปรแกรม และเพิ่ม
ความม่ันใจ ความเชื่อถือให้แก่ระบบ 

7. ติดตั้ง 
     ติดตั้งระบบให้แก่องค์การใช้จริง และให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบว่าบรรลุเป้าท่ีวางไว้หรือไม่ 

8. จัดท าเอกสาร 
     การจัดท าเอกสารการเสนอ สรุปปัญหาท่ีพบเห็น และแนวทาง
แก้ไข 

 

ข้อสรุป 
     ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถ 

1. ระบบสามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ 
2. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลสาขาวิชา ข้อมูล

สถานประกอบการได้ 
3. ระบบสามารถเพิ่ม  ลบ  แก้ไข และค้นหาข้อมูลได้ 
4. ระบบสามารถแยกประเภทของหน่วยงานได้ 
5. ระบบสามารถค านวณคะแนนและตัดเกรดการฝึก

ประสบการณ์ได้ 
6. ระบบสามารถพิมพ์รายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ 

 

ปัญหาทีพ่บในการด าเนินงาน 
      ความล่าช้าในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพราะต้องศึกษาการ
ท างานของระบบอย่างละเอียด 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     ในอนาคตควรพัฒ นาระบบระบบฐาน ข้อ มูลนั กศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาโดยการจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย
เพื่อให้รองรับต่อการท างานต่อไป 
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nline Selling Information System for T P  A Case Study of ong ai Daeng Subdistrict 
unicipality  Chonburi  

มั ยา ุป ันโต  รุจิรา ตุนค า และปา รี นาคเกิด 
นงเยา  นจะโปะ และลัดดา รรณ มี นันต 

ม า ิทยาลัย รีปทุม ิทยาเขตชลบุรี 
: .  

บทคดัย่อ 
 โครงงานนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชุนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยศึกษาทฤษฎี 
ท่ีเก่ียวข้องและมีการน าวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ 
ระบบท่ีพัฒนาขึน้สามารถใช้งานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล การพัฒนาระบบคณะผู้ จัดท าได้เลือกใช้ภาษา PHP 
HTML CSS และ JavaScript ส าหรับพัฒนาโปรแกรมและใช้ 
MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของ
โปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการท างานให้สามารถ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
สมบูรณ์ และเจ้าของกิจการสามารถดูรายงานต่าง ๆ เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุม
ชุนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนอง
ไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกระบวนการท างาน โดยระบบ
ดังกล่าวได้น าไปใช้และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผลท่ีได้รับจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้ระบบในด้านการทดสอบระบบด้านฟังก์ชันการ
ท างานต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (   = 4.57, SD = 
0.56) ส่วนการทดสอบระบบด้านความสามารถในการใช้งาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก                (   = 4.59, SD = 
0.50) 
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์ชุมชน, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การ
จ าหน่าย 

ABSTRACT 

 The project aims to develop an Online 
Selling Information System for OTOP: A Case Study of 
Nong Mai Daeng Sub-District Municipality, Chonburi.   
The system utilize System Development Life Cycle 
(SDLC) which included education theories.  The 
website utilize PHP, HTML and MySQL as a database 
management system. Each part of the program developed 
and supported the process and function of Onlone 
System OTOP adequately.  The product owner can also 
view the reports and utilize them to aid decision making.  
 The study found that Online Selling 
Information System for OTOP: A Case Study of Nong 
Mai Daeng Subdistrict Municipality, Chonburi were 
incorporated into the new system and now work more 
efficiently to meet the requirements of the business 
processes and facilitate users more efficiently.  The 
results of the Evaluation of user satisfaction with the 
system found that the systems functional testing ensured 
that the quality is average 4.57 and standard deviation 
were 0.56 The system performance was average 4.59 and 
standard deviation were 0.50 
Key Words: OTOP, Internet, Selling Information System 

1. บทน า
กลุ่มพฒันาสตรี ต้งัอยู่เลขท่ี 57/1 หมู่ 1 ต  าบลหนอง

ไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20000 
โทรศัพท์ 089-5022739 โดยมีคุณสันต์ฤทัย ฉัตรบูรณพิมพ์ 
เป็นประธานกลุ่มพฒันาสตรี โดยทางร้านเป็นร้านจ าหน่าย
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ผลิตภณัฑ์พ้ืนบา้น เช่น น ้ ายาลา้งจาน ดอกไมจ้นั ของช าร่วย 
ดอกไมป้ระดิษฐ ์ตระกร้าสาน กระเป๋าสาน พวงกญุแจ เป็นตน้ 
 ลักษณะการด าเนินงานในการสั่งซ้ือสินค้าของทาง
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ก็จะมีกลุ่มแม่บ้านของแต่ละ
ชุมชนมาเสนอขายให้กับทางกลุ่มพฒันาสตรีโดยทางกลุ่ม
พฒันาสตรี จะมีการจดบนัทึกการซ้ือสินคา้ลงในสมุดบนัทึก 
เ ม่ือลูกค้าซ้ือสินค้าจากทางกลุ่มพัฒนาสตรี  จากการ
ด าเนินงานในปัจจุบันทางร้านได้พบกับปัญหาในเร่ืองเกิด

แฟ้มข้อมูลเป็นจ านวนมากท าให้ยากต่อการค้นหา มีความ
ซ ้ าซ้อนของขอ้มูล และ เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ 

เส่ียงต่อการสูญหายของแฟ้มข้อมูล เกิดความล่าช้าในการ
จดัการขอ้มูล  
 จากปัญหาท่ี เกิดข้ึนผู ้จัดท าจึ งมีแนวคิดท่ีจะน า
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
โดยพฒันาระบบสารสนเทศการจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง 
เพ่ือช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากขั้นตอนการท างาน
ดงักล่าว  

2. วรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
2.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจ าห น่ าย
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม กรณีศึกษาร้านกาญจนา บิวต้ีมี
แนวคิดท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ดูแลเส้นผม กรณีศึกษาร้านกาญจนา บิวต้ี เพ่ือสะดวกแก่
การด าเนินกิจการของทางร้าน โดยระบบพฒันาข้ึนสามารถ
จัดเก็บขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูลประเภทลูกค้า ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลยี่ห้อสินค้า ข้อมูลตัวแทน
จ าห น่ าย  การสั่ ง ซ้ื อ สินค้า  การ รับ สินค้า  และออก
ใบเสร็จรับเงินรวมถึงการออกรายงานเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของทางร้านใหก้บั เจา้ของกิจการ [1] 

 การพฒันาระบบสารสนเทศการบริหารงานการผลิต
และจ าหน่ายครกหิน กรณีศึกษาร้านค ารณ ครกหิน มี
แนวคิดท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศการบริหารงานการผลิต
และจ าหน่ายครกหิน กรณีศึกษาร้านค ารณ ครกหิน เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่พนักงานและการด าเนินกิจการของ
ทางร้าน โดยระบบพฒันาข้ึนสามารถจดัเก็บขอ้มูลพนกังาน

ข้อมูลวตัถุดิบ ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูล
อตัราค่าขนส่ง ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบและการรับวตัถุดิบ ขอ้มูลการสั่งผลิตสินคา้ ขอ้มูล
การเบิกวตัถุดิบ และออกใบเสร็จรับเงินรวมถึงการออก
รายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานของทางร้านให้กับ 
เจา้ของกิจการ [2] 

 การไดพ้ฒันาระบบการจ าหน่ายขนมไทยบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณี ศึกษาร้านรินขนมไทย มีวตัถุประสงค์

เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ว และความถูกตอ้งในการ
ด าเนินงาน ในการจดัเก็บขอ้มูลใหม่ ความถูกตอ้งไม่ยุง่ยาก
และลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลต่าง ๆ ท าให้ผูใ้ชง้านเขา้ใจ
ในการท างานของระบบได้ง่ายข้ึน มีกระบวนการจัดการ
ขอ้มูลพ้ืนฐาน การสั่งซ้ือสินคา้ การรับสินคา้ การขายสินคา้ 
และการวิเคราะห์และออกรายงานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจการ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมแลว้ ระบบการ
จ าหน่ายขนมไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านริน
ขนมไทยนั้น จะช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถท างานไดถู้ตอ้งและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
การพฒันาชุมชน 

การพฒันาชุมชนมีหลักและวิธีการพฒันาชุมชน
เป็นการน าปรัชญาและแนวความคิดของการพฒันาชุมชน ซ่ึง
เป็นนามธรรมมาแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม และจากปรัชญา
และแนวความคิดท่ีให้ความส าคัญ แก่คนในชุมชนนั้ น มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพึ่ งตนเอง 
หลกัการและวิธีการพฒันาชุมชนก็มีเป้าหมายเพื่อให้คนหรือ
ประชาชนในชุมชนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาคือเป็นผูรู้้
เร่ิมและด าเนินการพฒันาชุมชน และเป็นผู ้ท่ีได้รับผลการ
พัฒนาชุมชน ซ่ึงจะเห็นได้จากหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การพึ่ งตนเองการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การ
คน้หา และพฒันาผูน้ าความเขา้ใจในวฒันธรรมของชุมชน
ประชาธิปไตย ในการด าเนินงาน การสมทบ การขยายผล 
และการจดัการชุมชน ต่างลว้นให้ประชาชน ในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานใหม้ากท่ีสุด [4] 

อินเตอร์เน็ต 
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อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ “เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกนัทัว่โลกโดยมีมาตรฐานในการรับ การ
ส่งข้อมูลท่ีเหมือนกันโดยท่ีข้อมูลเหล่านั้ น อาจจะเป็น
ตวัอกัษรภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหวหรือจะเป็นเสียงก็ไดร้วมทั้ง
ยงัมีความสามารถในการคน้หาขอ้มูลท่ีอยูใ่นแหล่งต่าง ๆ ทัว่
โลกไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” [5] 

ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 ร ะบบพ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( E-Commerce) 

ความหมาย การท าธุรกรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในทุก ๆ 
ช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไดแ้ก่อินเตอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถ
กระทา ผ่าน โทรศพัท์เคล่ือนท่ีการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเตอร์เน็ต 
แม้กระทั่งซ้ือขายออนไลน์โดยมีวตัถุประสงค์เ พ่ือลด
ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลด
บทบาทของความส าคญัขององคป์ระกอบทางธุรกิจลง เช่น 
ท าเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดงัเก็บสินคา้ ห้องแสดง
สินคา้รวมถึงพนกังานขาย พนกังานแนะน าสินคา้ พนกังาน
ตอ้นรับลูกคา้เป็นตน้ ดงันั้น จึงลดขอ้จ ากดัของระยะทาง
และเวลา ในการท าธุรกรรมลงไดซ่ึ้งมีดงัน้ี 

ประเภทของ E-Commerce 

1. ผูป้ระกอบการกบัผูบ้ริโภค (Business to Consumer: 

B2C) คือการคา้ระหวา่งผูค้า้โดยตรงถึงลูกคา้ซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค 

2. ผู ้ประกอบการกับผู ้ประกอบการ (Business to

Business: B2B) คือการคา้ระหวา่งผูค้า้กบัลูกคา้ 
3. ผูริ้โภคกบัผูบ้ริโภค (Consumer to Consumer: C2C) 

คือการติดต่อท าการค้าผู ้บริโภคกับผู ้บริโภคนั้ นมีหลาย
รูปแบบและวตัถุประสงค ์

4. ผูป้ระกอบการกบัภาครัฐ (Business to Government: 

B2G) คือการประกอบธุรกิจระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐท่ีใช้
กนัมาก  

5. ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer: 

G2C) กรณีในท่ีน้ีคงไม่ใช่ของวตัถุประสงค์เพ่ือการคา้แต่จะ
เป็นเร่ืองการบริการของภาครัฐผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึง
ปัจจุบนั ในประเทศไทยเองก็มีให้บริการแลว้หลายหน่วยงาน 

[6] 

2.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 
ระบบจดัการฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

 MySQL เป็นฐานขอ้มูลแบบ open source ท่ีไดรั้บ
ความนิยมในการใช้งานสูงสุด โปรแกรมหน่ึงบนเคร่ือง
ให้บริการ มีความสามารถในการจัดการกับฐานขอ้มูลด้วย
ภาษา SQL (Structures Query Language) อยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีความรวดเร็วในการทา งาน รองรับการทา งาน จากผูใ้ช้
หลาย ๆ คนและหลาย ๆ งาน ในขณะเดียวกนั มีลกัษณะเป็น

โครงสร้างของการเก็บรวบรวม ขอ้มูล การท่ีจะเพ่ิมเติม เขา้ถึง
หรือประมวลข้อมูลท่ีเก็บในฐานขอ้มูลจ าเป็นจะตอ้งอาศัย
ระบบจัดการฐานขอ้มูล ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นตวกัลางในการ
จดัการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลทั้งส าหรับการใชง้านเฉพาะและ
รองรับการท างานของแอพพลิเคชัน่อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการใชง้าน
ขอ้มูล เพ่ือให้ไดรั้บความสะดวกในการจดัการกบัฐานขอ้มูล
จ านวนมาก MySQL ทา หนา้ท่ีเป็นทั้งฐานขอ้มูลและระบบ 

จดัการฐานขอ้มูล [3] 

ภาษาทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 
PHP (Professional Home Page: PHP) เป็นการเขียน

ค าสั่งหรือโคด้โปรแกรมท่ีเก็บและท างานบนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 
(Server-Side Script) ซ่ึงรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างาน
นั้นจะมีลกัษณะคลา้ยกบัภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถ
ท่ีจะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถของ PHP นั้นสามารถท่ีจะท างานเก่ียวกับ 
Dynamic Webไดทุ้กรูปแบบไม่วา่จะเป็นดา้นการดูแลจดัการ
ระบบฐานขอ้มูลระบบรักษาความปลอดภยัของ Web Page 

การรับส่ง Cookies เป็นตน้ เร่ิมตน้ของโปรแกรม PHP ดว้ย
แท็ก <?PHP ปิดทา้ยดว้ย ?> PHP  
 SQL (Structured Query Language: SQL) ภาษา
สอบถามขอ้มูล หรือภาษาจดัการขอ้มูลอย่างมีโครงสร้าง มี
การพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมฐานข้อมูลท่ี
รองรับมากมาย  
 HTML (Hyper Text Makeup Language: HTML) เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ โดยสามารถ
น าเสนอขอ้มูลท่ีมีทั้งตวัอกัษร ภาพ เสียง และวีดีโอ แต่ขอ้เสีย
ของภาษา HTML คือการแสดงผลผ่านบราวเซอร์ของค่ายต่าง 
ๆ  
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 JavaScript เป็นภาษาท่ีเป็น Script ท่ีอยูใ่นเวบ็ไซต ์(ใช่
ร่วมกบั HTML)  
3. วธีิการด าเนินงาน

ขั้นตอนการด าเนนิงาน
การพฒันาระบบการจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชุนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอ
เมือง จังหวดัชลบุรี ได้น าทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle) หรือ SDLC 6 ขั้นตอน 
เขา้มาใชใ้นการพฒันาดงัน้ี 

1. กา รก าหนดและ เ ลื อก โค ร ง ก า ร  ( System

Identification and Selection) เป็นขั้นตอน ในการคน้หา
โครงการพฒันาระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนอง
ไม้แดง  อ า เภอเ มือง  จังหวัดชลบุ รี  ท่ี เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน สามารถแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และใหผ้ลประโยชน์กบัหน่วยงานมากท่ีสุด  

2. การ เ ร่ิมต้นและวางแผนโครงการ  (System

Initiation and Planning) เป็นขั้นตอนในการเร่ิมตน้จดัท า
โครงการ วางแผนจดัท าโครงการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และ
ประมาณการตน้ทุน และก าไรท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนใน
โครงการพฒันาระบบ เพ่ือน าเสนอต่อเจา้ของกิจการ เพ่ือ
พิจารณาอนุมติัด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็น
ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการด าเนินงาน
ของระบบเดิม ซ่ึงการท่ีจะสามารถด าเนินการในขั้นตอนน้ี 
ไดจ้ะตอ้งผ่านการอนุมติัในขั้นตอนท่ี 2 ใน การน าเสนอ
โครงการหลงัจากนั้นจะรวบรวมความตอ้งการในระบบ
ใหม่ จากผูใ้ช้ระบบแล้วน ามาศึกษาและวิเคราะห์ความ
ตอ้งการเหล่านั้นดว้ย การใชเ้คร่ืองมือชนิดต่าง ๆ  

4. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนท่ี
ระบุถึงลกัษณะการท างานของระบบ โดยระบุถึงคุณลกัษณะ
ของ อุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ เทคโนโลยีโปรแกรมภาษาท่ีจะ
น ามาท าการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูลของการออกแบบ
เครือข่ายท่ี เหมาะสมกับระบบ ส่ิงท่ีได้จากขั้ นตอนการ
ออกแบบน้ีจะเป็นขอ้มูลของการออกแบบ เพ่ือส่งมอบให้กบั

โปรแกรมเมอร์เพื่อ ใชเ้ขียนโปรแกรมตามลกัษณะการท างาน
ของระบบท่ีไดอ้อกแบบและก าหนดไว ้ 

5. ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ  ( System 

Implementation) เป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูลเฉพาะ ของการ
ออกแบบมาท าการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ เป็นไปตาม
คุณลกัษณะและรูปแบบ ต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดไว ้หลงัจากเขียน
โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการทดสอบโปรแกรม 
ตรวจสอบหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมา และ

สุดท้ายคือการติดตั้ งระบบ โดยท าการติดตั้ งตัวโปรแกรม 
ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจดัท าคู่มือเพ่ือให้ระบบใหม่สามารถ
ใชง้านได ้ 

6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพฒันาระบบ (SDLC) หลัง จาก
ระบบใหม่ได้เร่ิมด าเนินการ ผูใ้ช้ระบบจะพบกับ ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากความไม่คุ ้นเคยกับระบบใหม่ และค้นหา
วิธีการแกไ้ขปัญหานั้นเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
เอง 

แผนภาพบริบท (Context Diagram)  
 ขั้นตอนในการท างานของแผนภาพบริบทระบบการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชุนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี มี
กระบวนการท างาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอย่างไร
บ้างทั้ งยงัแสดงให้ถึงเส้นทางการไหลของข้อมูล ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. พนกังาน (Employee) คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการดูแล
ระบบทั้งการซ้ือสินคา้ แกไ้ขขอ้มูล หรือปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้
มีความน่าสนใจและทนัสมยัอยูต่ลอดเสมอ 

2. ตวัแทนจ าหน่าย (Supplier) คือ กลุ่มแม่บา้นท่ีทาง
ร้านไดส้ัง่ซ้ือเม่ือสินคา้ทางร้านใกลจ้ะหมดจึงจะท าการสั่งซ้ือ
สินคา้จากตวัแทนจ าหน่าย 

3. ลูกค้า (Customer) คือ บุคคลท่ีเขา้มาเยี่ยมชม
เวบ็ไซต์หรือเขา้มาเลือกใชบ้ริการในการสั่งซ้ือสินคา้ภายใน
เวบ็ไซตโ์ดยผา่นการสมคัรสมาชิก 

4. เจา้ของกิจการ (Owner) คือ บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการ
ก าหนดราคาสินคา้ ท าหนา้ท่ีในการวางแผนการด าเนินธุรกิจ 
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และมีอ านาจในการตดัสินใจสูงสุด โดยเจา้ของกิจการสามารถ
ดูรายงานท่ีจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นระบบได ้

 จากการออกแบบระบบการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชุน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนอง
ไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  จะได้แผนภาพบริบท 
(Context Diagram) ดงัน้ี 

O
เจา้ของกิจการ

ขอ้มูลร้านคา้

ขอ้มูลลูกค้า

ขอ้มูลการจัดส่งสินค้า

รายงานประวติัพนักงาน

รายงานประวติัลูกค้า

ขอ้มูลจังหวดั

E
พนักงาน

ขอ้มูลตัวแทนจ  าหน่าย

กาหนดราคา

0
ระบบการจาหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

กรณีศึกษา 
เทศบาลตาบลหนองไม้แดง 
อาเภอเมือง จังหวดัชลบุรี

C
ลูกคา้

ขอ้มูลสินคา้ท่ีตวัแทนจ  าหน่ายมีขาย

ขอ้มูลพนักงาน

ขอ้มูลการแจ้งคาสั่งซื้อสินคา้
รายงานขอ้มูลสินคา้

ขอ้มูลการแจ้งช าระเงิน

S
ตวัแทนจ าหน่าย

รายงานประวติัตัวแทนจาหน่าย

ขอ้มูลต าแหน่ง

ใบส่ังซ้ือสินคา้

ขอ้มูลตัวแทนจาหน่าย

ขอ้มูลการส่งสินคา้

รายงานการขายสินคา้
รายงานยอดขาย

รายงานการส่ังซ้ือสินคา้

ขอ้มูลธนาคาร
ขอ้มูลอัตราค่าขนส่ง

ขอ้มูลหมวดสินคา้
ขอ้มูลสินคา้

ใบเสร็จรับเงิน

 

ขอ้มูลข่าวสาร

ขอ้มูลค าถาม

ขอ้มูลค าตอบ

ขอ้มูลค าถาม

ขอ้มูลประเภทบัญชีธนาคาร

ขอ้มูลเพศ

รายงานรายรับตามวนั/เดือน/ปี

ขอ้มูลการส่ังซ้ือสินค้า

ปรับสถานะการช าระเงิน
ขอ้มูลการจัดส่งสินค้า

ขอ้มูลค าตอบ
ขอ้มูลการแจ้งชาระเงิน

ขอ้มูลสินค้าท่ีตวัแทนมีขาย

ชื่อผู้ใช/้รหัสผ่าน

ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
1. หนา้จอเขา้สู่ระบบ

หน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกของลูกค้าท่ีเป็น
สมาชิกกบัทางร้าน และหนา้จอ Profile แสดงรายละเอียดต่างๆ
ของสมาชิก โดยกรอก Username และ Password เพื่อ Login 

เขา้สู่ระบบดงัภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ 

2. หนา้จอหลกั
แสดงหน้าหลักเป็นหน้าแรกของระบบ ท่ีจะมี

รายละเอียดของเมนูต่าง ๆ ของระบบให้ลูกคา้ใชง้าน ดงั
ภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แสดงหนา้จอหลกั 

3. หนา้จอสินคา้ 
แสดงหน้าจอรายการสินค้าทั้ งหมดของร้านค้า

ประกอบดว้ย ช่ือสินคา้ รูปภาพสินคา้ โดยหนา้น้ีจะรวมสินคา้
ทุกหมวดหมู่คละกนัไป ดงัภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 แสดงหนา้จอสินคา้ 
4.  หนา้จอแสดงตระกร้าสินคา้ 

หนา้จอแสดงตระกร้าสินคา้โดยสมาชิกจะตอ้ง Log in

เขา้สู่ระบบก่อน จึงจะสามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดโ้ดยแสดงขอ้มูล 
เช่น รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ ราคาสินคา้ จ านวนท่ีจะสั่งซ้ือ และ 

ราคารวม ดงัภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 แสดงหนา้จอตระกร้าสินคา้ 

5. หนา้จอรายการสัง่ซ้ือสินคา้ 
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  หน้าจอแสดงรายการสั่งซ้ือของสมาชิก โดยสมาชิก
จะตอ้ง Log in เขา้สู่ระบบก่อน จึงจะสามารถสั่งซ้ือสินคา้ได้
โดยแสดงขอ้มูล เช่น ช่ือสินคา้ ราคาสินคา้ มูลค่าการสั่งซ้ือ
และขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ ดงัภาพท่ี 6 

ภาพท่ี 6 แสดงหนา้จอรายการสัง่ซ้ือสินคา้ 
6. หนา้จอรายการใบสัง่ซ้ือสินคา้

หน้าจอแสดงรายการสั่งสินค้าเพ่ือให้สมาชิกกรอก
ทราบรายละเอียดสินท่ีสัง่ซ้ือประกอบดว้ย หมายเลขการใบสั่ง
ซ้ือ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ รหัสสินค้า ช่ือสินคา ราคาสินค้า 
จ านวนสินค้า ราคารวมสินค้าทั้ งหมด ค่าจัดส่ง และวิธีกา
ช าระเงิน ดงัภาพท่ี 7 

ภาพท่ี 7 แสดงหนา้จอรายการใบสัง่ซ้ือสินคา้ 
7. หนา้จอรายการรับสินคา้

หน้าจอแสดงรายการ รับสินค้าประกอบด้วย
หมายเลขใบสั่งซ้ือ ช่ือตวัแทนจ าหน่าย วนัท่ีสั่งซ้ือท่ีสั่งซ้ือ
และจ านวนเงิน โดยผู ้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ
สถานการณ์รับสินคา้และยงัไม่ไดรั้บสินคา้ได ้ดงัภาพท่ี 8 

ภาพท่ี 8 แสดงหนา้จอรายการรับสินคา้ 

8. หนา้จอรายงานการขายสินคา้
 แสดงรายงานรายงานการขายสินค้าประกอบด้วย 

ล าดบั วนัท่ี หมายเลขสั่งช้ือ รหัสสินคา้ ช่ือสินคา้ และจ านวน 

ดงัภาพท่ี 9 

ภาพท่ี 9 แสดงหนา้จอรายงานการขายสินคา้ 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล

ในการจดัท าโครงงานการพฒันาระบบการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชุนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี คณะผูจ้ดัท าได้
ท าการศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง เพื่อน ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
จดัท าโครงงานการพฒันาระบบการจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชุน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนอง
ไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  การพัฒนาระบบการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ
เทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง จดัท าข้ึนเพ่ือพฒันาระบบให้ง่าย
ต่อการสืบค้นข้อมูลสินค้าและเลือกซ้ือสินค้า โดยท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งไปท่ีเทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง และช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลสินค้าให้เป็นระเบียบสะดวกรวดเร็วในการ
ปรับปรุงแกไ้ข สืบคน้ขอ้มูล ตลอดจนน าเสนอสินคา้ โดยได้
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน การ
ออกแบบระบบคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใชภ้าษา PHP, HTML, 

CSS และJavaScript ส าหรับพฒันาโปรแกรมและใช ้MySQL 

เป็นระบบฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการ
สนับสนุนกระบวนการท างานให้การจัดจ าหน่ายอย่าง
สมบูรณ์ครบถว้น 
 จากการพฒันาโครงงานระบบการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชุนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาลต าบล

หนองไมแ้ดง อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่กิจการมีการลด
ขั้ นตอนการท างานท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ
จ าหน่ายสินค้าได้มากข้ึน การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ลูกค้า
สามารถเลือกสินค้าท่ีต้องการได้และเม่ือเจ้าของกิจการ
ตอ้งการทราบขอ้มูลต่างๆ ก็สามารถเรียกดูขอ้มูลหรือรายงาน
ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้การด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยระบบดงักล่าวไดน้ าไปใชแ้ละแกปั้ญหาทางธุรกิจ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและผลท่ีไดรั้บจากการประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบในดา้นการทดสอบระบบดา้นฟังก์ชนั
การท างานต่าง ๆ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (   = 4.57, SD 
= 0.56) ส่วนการทดสอบระบบด้านความสามารถในการใช้

งาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (   = 4.59,           SD = 0.50) 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถน าโครงงานการพัฒนาระบบการ

จ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชุนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  ไป
ประยุกต์ใช้กับการขายสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ เช่น การจ าหน่าย

เส้ือผา้ การจ าหน่ายหนงัสือ เป็นตน้ 

2. รูปแบบของภาษาท่ีใชแ้สดงภายในเวบ็ไซต ์ควร
จะมีการเพ่ิมภาษาท่ี เป็นสากล เช่นภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติได ้

3. ระบบท่ีพัฒนายังไม่รองรับการแสดงผลบน
หน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) 

ดงันั้นสามารถต่อยอดการพฒันาให้สามารถแสดงผลหนา้เพจ
ใหเ้หมาะสมบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

6. กติตกิรรมประกาศ
 การพัฒนาระบบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนองไมแ้ดง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี มีขั้นตอนในการปฏิบติังานหลาย
ขั้นตอน ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ๆ ดงันั้นในการจัดท าโครงงานฉบับน้ีได้รับความช่วยเหลือ
และค าแนะน าจากบุคคลหลายท่าน ซ่ึงทุกท่านก็ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงงานจึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 กาญจนา แกว้กระจ่าง. (2551). ระบบสารสนเทศ 

การบริหารงานการผลติและ จ าหน่ายครกหิน 
กรณีศึกษาร้านค ารณครกหิน. โครงงาบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม, วทิยาเขตชลบุรี. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ท าการประยุกต์ใช้เทคนิคดาต้าไมนิงในการพฒันา

ระบบพยากรณ์การสอบเลือกคณะเข้าระดับอุดมศึกษา โดย
ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วยอัลกอรธิมึ C4.5 (หรือ J48) และ
อัลกอริทึม ID3 ในการสร้างตัว แบบจ าลอง จะพบว่า อัลกอ
ริธึม J48 และ ID3 เมื่อท า วิธีการแบ่งข้อมูลแบบตรวจสอบ
ไขว้ ชนิด 5-Fold มีค่า ความถูกต้องในการจ าแนกอยู่ที่ 
88.9% และ 95.73% ตามล าดับ และเมื่อทดสอบด้วยวิธี 
10-Fold จะมีค่าเท่ากับ 81.35% และ 83.05% ตามล าดับ 
ส าหรับการแบ่งข้อมูล แบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 20, 30 
และ 66 ของอัลกอริธึม J48 และ ID3 จะมีค่าความถูกต้อง
ในการจ าแนกอยู่ที่ 97.43% 82.22% 91.71% และ 
93.16%  83.89% 95.34% ตามล าดับ ดังนั้น ตัวแบบจ า
ลองที่ดีที่สุดคือ อัลกอริธึม J48 แบ่งข้อมูลทดสอบ 
Percentage split20% จะมีค่าประสิทธิภาพความถูกต้อง
สูงสุดคือ 97.43% ส าหรับ จะน าไปใช้สร้างกฎที่ฝงัอยู่ใน
แอพพลิเคชันของระบบ 

ค าส าคัญ : การพยากรณ์, ต้นไม้ตัดสินใจ, เว็บแอพพลิเคชัน 

Abstract 
This research is the developing of prediction 

system for entrance to Naresuan University with  

the C4.5( or J48) and ID3 algorithm of the 

data mining techniques. It found that the 

algorithm J48 and ID3 when to share information 

and monitor  cross-type 5-Fold with 

accuracy in the classification at 88.9% and 

95.73%, when tested with the 10-Fold is 

precious. equal to 81.35% and 83.05% 

respectively. For the division of random data 

with breaks of 20, 30 and 66 of the algorithm at 

J48 and ID3 to the accuracy of the classification 

are 97.43%, 82.22%, 91.71% and 93.16%, 

83.89%, 95.34% respectively. Therefore, the 

model is the best algorithm J48 split20% 

Percentage share test will have maximum 

performance, accuracy is 97.43% applied to 

create a rule for the application of the system. 

Keywords : Prediction System,  Decision Tree, 

Web Application 

1. บทน า
 ในปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ

เป็นอันดับต้นๆและในประเทศไทยก็มีการพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองโดยให้ประชาชนต้องมีการศึกษาขั้นต ่าอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3และการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ

856



The 4
th

 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC
2

) 2016 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ท าให้
ประชาชนหันมาให้ความส าคัญกับการศึกษาเพิ่มขึ้นและส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ใน
ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ท าให้การ
สอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้าง
สูง ท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความกดดัน
เพิ่มมากขึ้น  ในสังคมปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่ส่งบุตร
หลานเข้าเรียนพิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และติวเข้มเพื่อ
หวังจะให้บุตรหลานสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน 
แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาจากตัวของ
นักเรียน  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เรียน
พิเศษ ติวเข้มก่อนสอบ แต่ผลการสอบเข้าในระดับอุดม 
ศึกษาออกมาไม่เหมือนกัน เน่ืองจากมีปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ส่งผล
ต่อการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงปั จจัยในด้าน
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลายอย่างที่ส่งผลต่อการ
สอบเข้าในระดับอุดมศึกษา เช่น เรียนพิเศษเหมือนกัน ติว
เข้มก่อนสอบเหมือนกัน คนหน่ึงขาดเรียน อีกคนไม่เคยขาด
เรียน คะแนนGPA ต่างกัน  ก็สามารถส่งผลท าให้ผลการ
สอบเข้าในระดับอุดมศึกษาแตกต่างกันไป  

ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญของปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ มีผลต่อการสอบเข้าใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้มีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้
ดาต้าไมนิงในการพัฒนาระบบช่วยพยากรณ์การสอบเลือก
คณะเข้าระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองไป
ในทางที่ดีขึ้นและสามารถสอบติดคณะในระดับอุดมศึกษาที่
ตนเองใฝ่ฝันได้

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ส าหรับการสอบ

ติดคณะในระดับ อุดมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยการ
ประยุกต์ ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

2. เพื่อฝึกทักษะการเขียนเรสฟอนซีฟเว็บแอพพลิเคชัน
3. เพื่อช่วยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ดีขึ้น

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
  3.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data mining) 

 การท าเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่ท าการ
กลั่นกรองข้อมูล จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อค้นหา
รูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลน้ัน เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่ยังไม่รู้ เป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้งานได้ 
(Actionable) ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยตัดสินใจในการท าธุรกิจ 
ในปัจจุบัน ทั้งน้ีขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูลจะใช้หลักการท า
เหมืองข้อมูลโดยใช้โมเดล CRISP-DM (สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนา
มงคล,2557) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 

1) Business Understanding การท าความเข้าใจ
ปัญหา 

2) Data Understanding ท าความเข้าใจข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
ดาต้าไมนิง  

3) Data Preparation การเตรียมข้อมูล ด้วยการ
คัดเลือกข้อมูล (Data Selection)   การปรับเปลี่ยนข้อมูล
(Data Transformation) และการกลั่นกรองข้อมูลข้อมูล 
(Data Cleaning)  ตามล าดับ  

4) Modeling การสร้างแบบจ าลอง เป็นขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมนิง ได้แก่การสร้างตัว
ท านาย (Prediction model) ในบางครั้งพบว่ามีการน า
เทคนิคดาต้าไมนิงหลายเทคนิคมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังน้ันเม่ือท าขั้นตอนน้ีแล้ว อาจมี
การย้อนกลับไปที่ขั้นตอน data preparation เพื่อแปลง
ข้อมูลบางส่วนให้เหมาะสมกับแต่ละเทคนิคด้วย การสร้าง
แบบจ าลอง  

5) Evaluation การประเมินผล อาจจะประเมิน
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นด้วยการลองน าไปใช้กับสถานการณ์
จริง  หรือน าไปใช้ ในสถานการณ์ที่จ าลองขึ้น เพื่อดู ว่า
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แบบจ าลองน้ีได้ผลหรือไม่เพียงใด และมีความผิดพลาด
ตรงไหน ถ้าผิดพลาด อาจจะต้องด าเ นินการแก้ไขใน
กระบวนการก่อนหน้า ก่อนที่จะน าแบบจ าลองน้ีมาใช้งาน 

6) Deployment การน าไปใช้ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมนิงน าไปใช้งาน
จริงและตรวจสอบผลว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงใด 

3.2 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
   ต้นไม้ตัดสินใจ (Pang-Ning,2006) เป็นเทคนิคที่

ค่อนข้างแพร่หลาย เน่ืองจากผู้ใช้สามารถท าความเข้าใจ
ผลลัพธ์ได้ง่าย เป็นวิธีหน่ึงที่ส าคัญในการจ าแนกประเภท
ข้อมูล โดยต้นไม้ช่วยตัดสินใจจะมีลักษณะคล้ายโครงสร้าง
ต้นไม้ที่แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ (attribute), แต่ละก่ิง
แสดงผลในการทดสอบและลีฟโหนด (leaf node) แสดง
กลุ่มที่ ก าหนดไว้ ซ่ึงต้นไม้ช่วยตัดสินใจ น้ีง่ ายต่อการ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ก ฎ ก า ร จ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ข้ อ มู ล 
(classification rule) เพราะเป็นเทคนิคที่ให้ผลลัพธ์ใน
ลักษณะของโครงสร้างต้นไม้ โดยปกติประกอบด้วยกฎใน
รูปแบบ "ถ้าเงื่อนไข แล้ว ผลลัพธ์"  ตัวอย่างอัลกอริทึมเช่น 

Classification and Regression Trees (CART), ID3, 

C4.5และ C5.0 เป็นต้น 

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   ชิดชนก ส่งศิริ, ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ และกฤษณะ 
ไวยมัย (2544) ได้ศึกษาการใช้เทคนิค Data Mining เพื่อ
ค้นหาภาควิชาที่เหมาะสมที่สุดให้กับนิสิต : โดยใช้ประวัติ
ส่วนตัวของนิสิตและผลการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้แก่ 
ผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ , เกรดเฉลี่ยสะสม มาใช้ในการ
หาภาควิชาที่ เหมาะสมที่สุดให้กับนิสิต  โดยเก็บข้อมูล
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลการลงทะเบียน
เรียนของนิสิตในปีที่  1 ข้อมูลส่วนที่สองคือ ฐานข้อมูล
ประวัติส่วนตัวของนิสิตและมีการแบ่งข้อมูลเป็นสัดส่วน 60 : 
40 โดยใช้ IBM DB2 เป็นเครื่องมือในการสืบค้นความรู้จาก
ฐานข้อมูล การหาภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่
เหมาะสมที่สุดให้กับนิสิตน้ันได้ใช้อัลกอริทึม Classification 

วิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) มาใช้สร้างแบบจ าลอง 
ผลการทดลองพบว่า แบบจ าลองในการจัดประเภทนิสิตทุกๆ 
ภาควิชามีความถูกต้องมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

     ณัฐริน เจริญเกียรติบวร (2549) ได้น าเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา : โดยน าผลการเรียนรายวิชาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง มาใช้เพื่อ
ค้นหารูปแบบความสัมพัน ธ์หรือกฎที่ ซ่อนอยู่ และน า
ความสัมพันธ์เหล่าน้ันมาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น
อุดมศึกษา พบว่าเม่ือสัดส่วนข้อมูลการเรียนรู้ (Training 

set) มากขึ้นจะท าให้มีความถูกต้องของผลลัพธ์มากขึ้น ผล
การวิเคราะห์สรุปได้ ว่าเทคนิคกฎความสัมพันธ์น้ันเป็น
เทคนิคที่น่าเชื่อถือ และมีความถูกต้องแม่นย าสามารถน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลได้จริง 

     ไพฑูรย์   จันทร์เรือง (2550) ได้พัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกสาขาการเรียนของนักเรียน
ระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ : โดยการ
พัฒนาตัวแบบในการท านายแนวโน้มของผลการเรียนของ
นักศึกษาเม่ือเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยใช้
ข้อมูลของนักเรียนระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 -2550  โดยการแยก
สร้างตัวแบบส าหรับแต่ละสาขาการเรียนเน่ืองจากคุณสมบัติ
ของผู้เรียนแต่ละสาขามีความแตกต่างกัน ท าให้ได้ตัวแบบที่
ท านายแนวโน้มผลการเรียนที่เหมาะสมส าหรับแต่ละสาขา 

       ชุติมา อุตมะมุณีย์ และประสงค์ ประณีตพลกรัง 
(2553) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจแบบอัตโนมัติออนไลน์ส าหรับการเลือกสาขาวิชา
เรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : โดยเก็บข้อมูลด้านการ
เรียนและข้อมูลด้านประวัติของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนจ านวน 9 
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 และอีกเทคนิคคือข่ายงานเบย์ 
โดยน าผลจากการทดลองที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในแต่ละเทคนิค และสร้างแบบจ าลองในการเลือกสาขาวิชา
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มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม WEKA (วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล ,   

2554) เพื่อหาตัวแปรที่ มีความน่าจะเป็นต่อการเลือก
สาขาวิชาที่จะท าให้นักศึกษาเรียนจบได้เกรดเฉลี่ ยอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี โดยท าการแบ่งข้อมูลด้วยวิธี10 -fold Cross-

Validation แล้วท าการทดสอบ ผลการทดลองพบว่า 
เทคนิคข่ายงานเบย์มีประสิทธิภาพสูงกว่าเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ   
4. วิธีด าเนินการศึกษา 
  4.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงาน
น้ัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดย
ท าการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ก าลังเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ งหมด 585 
ตัวอย่าง เพื่อท ามาสร้างโมเดลเพื่อการพยากรณ์ (ดังรูปที่ 1) 

 

      รูปที่ 1. แสดงข้อมูลบางส่วนที่ท าการรวบรวมจัดเก็บ 
 
4.2 การคัดเลือกและจัดเตรียมข้อมูล 
      ส าหรับข้ อ มูลที่ เ ก็บรวบรวมมาแล้ วจากแบบ 
สอบถาม ดังกล่าวข้างต้น เม่ือน ามาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือก
ข้อมูลที่สนใจและสามารถน ามาใช้ในการสร้างและทดสอบ
โมเดลการพยากรณ์การสอบเลือกคณะเข้าระดับอุดมศึกษา 
โดยใช้กฎการจ าแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจน้ัน ประกอบด้วย
ชุดข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ก าลังศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 585 
ตัวอย่าง โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด เพื่อใช้ในการสร้าง

ตัวแบบจ าลองที่เรียกข้อมูลฝึกเรียนรู้ (Train) และข้อมูล
ทดสอบตัวแบบจ าลอง (Test) ในอัตราส่วน 80:20,70:30 
และ 34:66  และจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจ านวน 585 
ตัวอย่างน้ัน สามารถน ามาคัดเลือกปัจจัยหรือคุณลักษณะ
ประจ าหรือแอททริบิวต์ (Attribute) ที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาไป
ใช้ส าหรับสร้างตัวแบบจ าลองพยากรณ์จ านวน 13 แอททริ
บิวต์ จากน้ันได้ท าการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล
โดยแปลงข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล .arff 

ส าหรับน าไปใช้ในการประมวลผลด้วยโปรแกรมเวก้าเพื่อ
สร้างตัวแบบจ าลองพยากรณ์ (ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 

ตามล าดับ) 

 

 

รูปที่ 2. แสดงลักษณะข้อมูลทั้งหมดที่เตรียมพร้อมส าหรับ  
  วิเคราะห์ในโปรแกรมเวก้า 
 

 

รูปที่ 3. แสดงไฟล์ข้อมูลนามสกุล .arff  ในโปรแกรมเวก้า 
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4.3 การสร้างตัวแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างตัวแบบจ าลองพยากรณ์โดยใช้
อัลกอริ ธึม J48 และ  ID3 โดยแบ่งข้ อมูลด้วยวิธีการ
ตรวจสอบไขว้ (k-Fold Cross Validation) แบบ 5-Fold 

Cross Validation และ10-Fold Cross Validation และ
วิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ (Percentage 

Split) โดยแบ่งข้อมูลชุดเรียนรู้และชุดทดสอบในอัตราส่วน 
80:20, 70:30 และ 34:66 ตามล าดับ 
4.4 การทดสอบความถูกต้องของตัวแบบจ าลองพยากรณ์
    การทดสอบประสิท ธิภาพความถู กต้ องของตั ว
แบบจ าลองน้ัน จะด าเนินการจากโหลดตัวแบบจ าลองที่ได้
จัดเก็บไว้จากการสร้างแบบจ าลองขึ้นจากการแบ่งข้อมูล
ส าห รั บ การ ฝึ ก การ เ รี ย นรู้  ดั ง น้ั น  ใ นการ ทดสอ บ
ประสิทธิภาพน้ันจะใช้ข้อมูลส่วนที่แบ่งไว้ส าหรับการทดสอบ
น ามาใช้ทดสอบการท างานของตัวแบบจ าลองดังตัวอย่าง 
(ดังรูปที่ 4) 

 

 

 

  รูปที่ 4. แสดงการน าไฟล์ test ที่แบ่งไว้เข้าโปรแกรมเวก้า  
            เพื่อท าการทดสอบโมเดล 

 

4.5 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
   1. ส่วนของผู้ใช้ 
          - สามารถกรอกข้อมูลเก่ียวกับคะแนนสอบและ
พฤติกรรมการเรียนต่างๆที่ มีผลต่อการสอบติดคณะใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 

         - สามารถทราบได้ว่ามีโอกาสสอบติดคณะใดใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  2. ส่วนของระบบ 

        - มีการ เชื่ อมต่ อฐานข้ อ มูลที่ เ ก่ี ย วข้ อง กับ เ ว็บ
แอพพลิเคชั่น เช่น กฎเงื่อนไขชองแบบจ าลองการพยากรณ์
การสอบเลือกคณะเข้าระดับอุดมศึกษา เป็นต้น     
      - สามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้และท าการประมวลผลได้ 
      - สามารถพยากรณ์การสอบเลือกคณะเข้าในระดับ 
อุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ 
      - สามารถแสดงผลการพยากรณ์ที่ได้โดยให้ค าตอบว่า
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผล
ให้สอบเลือกคณะใดในระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย
นเรศวร   
               
4.6 พัฒนาระบบ 

     ผู้วิจัยท าการพัฒนาเรสฟอนซีฟเว็บแอพพลิเคชัน  

(Responsive Web Design VS Mobile Site,2558)  และ
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน คือ ภาษา PHP 

โดยภายในระบบจะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL 

ผ่าน phpMyAdmin (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สป.,2558) และน ากฎที่ได้จากการสร้างและทดสอบ
ตัวแบบจ าลองการพยากรณ์การสอบเลือกคณะเข้ า
ระดับอุดมศึกษาด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ มาพัฒนาเป็น
เงื่อนไขในการวิเคราะห์คลาสผลลัพธ์ โดยมีขั้นตอนพัฒนา
ระบบ ดังต่อไปน้ี 

 1 .  น า ก ฎ เ งื่ อน ไ ขที่ ไ ด้ จ ากการ สร้ า ง โ ม เ ด ลที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดมาสร้างฐานข้อมูล MySQL ผ่าน 
phpMyAdmin 

   1.1 น ากฎเงื่อนไขที่ ได้จากตัวแบบจ าลองที่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมเวก้ามาใช้งานบนแอพ
พลิเคชัน (ดังรูปที่ 5) ด้วยการจัดเก็บกฎลงบนฐานข้อมูล
แล้วท าการเรียกใช้กฎ 

 

 

 

860



The 4
th

 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC
2

) 2016 

 

 

 

รูปที่ 5. แสดงกฎเงื่อนไขที่ได้จากการสร้างตัวแบบจ าลองที่มี 

          ประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมเวก้า 
 

            1.2 สร้างฐานข้อมูล MySQLผ่าน phpMyAdmin 

โดยภายในฐานข้อมูลจะประกอบด้วยกฎเงื่อนไขที่ได้จาก
การสร้างตัวแบบจ าลองพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพ    

        2. สร้างเว็บแอพพลิเคชัน ด้วยโปรแกรม NetBeans 

8.0.2 ด้วยภาษา PHP 

   3. น า Web Application ที่สร้างด้วยโปรแกรม 
NetBeans 8.0.2 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL  

 
5. ผลการศึกษา 
     5.1 ผลลัพธ์การสร้างตัวแบบจ าลองและการทดสอบ
ประสิทธิภาพตัวแบบจ าลอง 
  ผลการทดสอบตัวแบบจ าลองพยากรณ์ทุกแบบ มี
ความสามารถในการจ าแนกกลุ่มได้ดี  โดยตัวแบบจ าลอง
การพยากรณ์ที่ถูกพัฒนาโดยอัลกอริทึม J48 ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบไขว้ ชนิด 5-Fold และ10-Fold มีค่าความถูกต้อง
ในการจ าแนกอยู่ที่ 88.9% และ 81.35% โดยอัลกอริทึม 
ID3 มีค่าความถูกต้องของตัวแบบจ าลองอยู่ที่95.73% และ 

83.05%    ตัวแบบจ าลองการพยากรณ์ที่ถูกพัฒนาโดย
ส าหรับอัลกอริธึม J48 เม่ือท าการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วย
การแบ่งร้อยละ 20 30 และ 66 มีค่าความถูกต้องในการ
จ าแนกอยู่ที่ 97.43% 82.22% และ91.71% ตามล าดับ 

และอัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องของโมเดลอยู่ที่ 
93.16% 83.89% และ95.34% ตามล าดับ ดังน้ัน จากการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบจ าลองจากทั้งสอง 
 
ตารางที่ 1. ค่าประสิทธิภาพของตัวแบบจ าลองJ48และ ID3 

    

อัลกอริธึมด้วยวิธีการทดสอบจากการแบ่งข้อมูลรูปแบบ
ต่างๆ ตามที่ได้ท าการทดลองแล้วน้ัน จะพบว่าต้นไม้ช่วย
ตัดสินใจที่เลือกใช้อัลกอริธึม J48 ทดสอบด้วยการแบ่งข้อมูล
แบบ Percentage split test20% ซ่ึงเป็นการใช้ข้อมูล
เรียนรู้ 80%จากข้อมูลทั้งหมดจ านวน 585 ตัวอย่างซ่ึงจะ
เท่ากับ 468 ตัวอย่างและมีตัวอย่างส าหรับทดสอบ117 

ตัวอย่าง จะมีค่าความถูกต้องของประสิทธิภาพของตัว
แบบจ าลองมากที่สุด น่ันคือมีค่าเท่ากับ 97.43% (ดังตาราง
ที่ 1 และ รูปที่ 6)  

 

 

 

วิธีทดสอบตัว
แบบจ าลองการ

พยากรณ์ 

ค่าความถูก
ต้องของ

อัลกอริทึม 
J48 

ค่าความถูก
ต้องของ

อัลกอริทึม 
ID3 

การตรวจสอบไขว้ 

 (5-Fold) 

88.9% 95.73% 

การตรวจสอบไขว้ 
 (10-Fold) 

81.35% 83.05% 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่ม
ด้วยการแบ่งร้อยละ 20 

97.43% 93.16% 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่ม
ด้วยการแบ่งร้อยละ 30 

82.22% 83.89% 

การแบ่งข้อมูลแบบสุ่ม
ด้วยการแบ่งร้อยละ 66 

91.71% 95.34% 
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 รูปที่ 6. แสดงผลลัพเปรียบเทียบค่าธ์ประสิทธิภาพของตัว 

           แบบจ าลอง 
 

5.2 ผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน  
     ผู้วิจัยท าการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันภาษา PHP โดย
ภายในระบบจะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ผ่าน 
phpMyAdmin และน ากฎที่ได้จากการสร้างและทดสอบตัว
แบบจ า ล องการ พย ากร ณ์การ สอ บ เ ลื อก คณะ เ ข้ า
ระดับอุดมศึกษาด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ  มาพัฒนาเป็น
เงื่อนไขในการวิเคราะห์คลาสผลลัพธ์ ซ่ึงรายละเอียดการ
ท างานของแอพพลิเคชัน เริ่มจากหน้าแรกของระบบเมื่อ
ผู้ใช้เปิดเว็บแอพพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าแรก จากน้ันผู้ใช้กดปุ่ม
ระบบพยากรณ์การสอบเลือกคณะ แล้วผู้ใช้สามารถเลือก
ตัวเลือกของแต่ละค าถาม และกดปุ่มวิเคราะห์ผลลัพธ์ จะได้
ผลลัพธ์ดังน้ี (ดังรูปที่7, รูปที่8 และ รูปที่ 9 ตามล าดับ) 
 

 
  รูปที่ 7. หน้าหลักของการเข้าใช้งานแอพพลิเคชัน  

 

 
รูปที่ 8. แสดงรายละเอียดส าหรับการกรอกข้อมูลพยากรณ์ 

 

 

 

  รูปที่ 9. แสดงการใช้งานและผลลัพธ์ของแอพพลิเคชัน  

 
6. สรุปผลการศึกษา 
    ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองการพยากรณ์ที่ถูกพัฒนา
โดยอัลกอริทึม J48 ด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้ ชนิด 5-Fold 

และ10-Fold มีค่าความถูกต้องในการจ าแนกอยู่ที่ 88.9% 
และ 81.35% โดยอัลกอริทึม ID3 มีค่าความถูกต้องของ
แบบจ าลองอยู่ที่95.73% และ83.05% ตามล าดับ และ
แบบจ าลองการพยากรณ์ที่ถูกพัฒนาโดยอัลกอริทึม J48 
ด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มด้วยการแบ่งร้อยละ 20 30 
และ 66 มีค่าความถูกต้องในการจ าแนกอยู่ที่  97.43% 
82.22% และ91.71% ตามล าดับ และอัลกอริทึม ID3 มีค่า
ความถูกต้องของแบบจ าลองอยู่ที่ 93.16% 83.89% และ
95.34% ตามล าดับ ดังน้ันการพัฒนาแบบจ าลองการ
พยากรณ์โดยอัลกอริทึม J48 ด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบสุ่ม
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ด้วยการแบ่งร้อยละ 20 ให้ค่าประสิทธิภาพดีที่สุด โดยมีค่า
ความถูกต้องเท่ากับ  97.43%  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าระบบควรได้รับการพัฒนา 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยด้านคะแนนสอบGAT/PAT 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมมากพอ ควรมีปัจจัยด้าน
คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ และปัจจัยด้านความถนัดต่างๆ
เพื่อให้การวิเคราะห์ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] ชิดชนก ส่งศิริ, ธนาวินท์ รักธรรมานนท์  และ กฤษณะ 

     ไวยมัย. (2544). การใช้เทคนิค Data Mining เพื่อค้นหา 
     ภาควิชาที่เหมาะสมที่สุดให้กับนิสิต การประชุมวิชาการ  

     ของมหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39.  

[2] ชุติมา อุตมะมุณีย์ และประสงค์ ประณีตพลกรัง.
 (2553). การพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ 

แบบอัตโนมัติออนไลน์ส าหรับการเลือก สาขาวิชาเรียน       
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วา ร ส าร ส า ร ส น เ ท ศ   
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1.  

[3] ณัฐริน เจริญเกียรติบวร. (2549). การใช้เทคนิค            
เหมืองข้อมูลเพื่อช่วยในการแนะแนวการศึกษาต่อใน        
ระดับอุดมศึกษา.วิทยานิพนธ์.มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

[4] ไพฑูรย์ จันทร์เรือง. (2550). ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกสาขาการเรียนของนักเรียนระดับ ปริญญา
ตรี โดยใช้ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ.สารนิพนธ์วท.ม. ,       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ,     
กรุงเทพมหานคร. 

[5] วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล,   การท าเหมืองข้อมูลด้วยการ 

    ใช้โปรแกรมเวก้า หาความสัมพันธ์ของข้อมูล,วารสาร 

การเวก ฉบับวันเจ้าฟ้าปีที่7 ฉบับที่1 เดือนกุมภาพันธ์   
2554 

[6] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  

 (2558). ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ MySQL สืบค้นเม่ือ    
วั น ที่ 9 เ ม ษ า ย น  2558, จ า ก  http://www.  

moph.go.th/download/svg/docs/CH07_BasicM

ySQL.pdf 

   [7] สุรพงศ์ เอ้ือวัฒนามงคล. (2557). การท าเหมืองข้อมูล  
        (Data Mining). ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบสงกอกบล๊อก. 

   [8]  Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, and Vipin  

        Kumar, Introduction to Data Mining, Addison- 

        Wesley , 2006. 

   [9]  Responsive Web Design VS Mobile Site แบบ 

     ไหนดีกว่ากัน ? สืบค้นเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2558  
        จาก http://www.tnt.co.th/ 

  

 
 

863



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ ด้วยแอนดรอยด์ 
Development of CPBS Academic Information System  

: Case Study of Android Application 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้เป็นการน าเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานวิชาการออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ ด้วยแอนดรอยด์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์มาใช้ในการ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและเพื่อให้ผู้ปกครองทราบ
ผลการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา ที่อยู่ในความดูแล 

การด าเนินโครงงาน ได้ท าการรวบรวมระบบให้บริการ
นักศึกษาและผู้ปกครองคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิมาไว้บนโมบายด้วยแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ 
ประกอบไปด้วย ระบบข้อมูลส่วนตัว ระบบผลการเรียน 
ระบ บ ต ารางเรี ย น  ระบ บ ติ ด ต่ อ ข่ าวส ารของคณ ะ
บ ริห ารธุ รกิ จ  นั กศึ กษ าและผู้ ป กค รอ งส าม ารถ ใช้
แอพพลิเคช่ันในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะบริหารธุรกิจ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว ตรวจสอบผล
การเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ตารางเรียน ตารางสอบและ
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ 
 

ค าส าคัญ : ระบบสำรสนเทศ , แอนดรอยด์ 
 

Abstract 
This project is presenting of Development of 

CPBS Academic Information System : Case Study 
of Android Application. The following objectives : 

using android application for checking collegian’s 
grade and the parents acknowledge about 
collegian’s grade and behavior.  

 Authors collected service system of CPBS by 
android application online. The service system 
consist of grade system, class schedule system, 
communication system and information system of 
CPBS. The parents and collegians use for this 
application searching information and checking 
user profile, grade, GPA, class schedule, Exam 
schedule and the last one contacting instructor. 
 

Keyword : Information System , Android 
 
1. บทน า 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 9  
(พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) ที่สอดคล้องกับนโยบำยของ

รัฐบำลโดยมุ่งเน้นในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทั้ง
ในภำครัฐและเอกชน ที่เน้นกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้
เข้ำมำมีบทบำทมำกยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนกำร
ท ำ งำน ใน ภ ำครั ฐ ให้ มี ค วำม รวด เร็ ว  โป ร่ ง ใส และมี
ประสิทธิภำพ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎชัยภูมิ 
ได้จัดให้มีระบบงำนสำรสนเทศที่นักศึกษำจะต้องเข้ำใช้งำน
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เพื่ อตรวจสอบข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอน ซึ่ งแต่ละ
หน่วยงำนก็จะท ำกำรสร้ำงหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนไว้
ให้บริกำรสิ่งต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูล 
สำรสนเทศเหล่ำนี้แก่นักศึกษำ โดยเฉพำะงำนวิชำกำรที่
นักศึกษำส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับแรก จำกกำร
ส ำรวจข้อมูล พบว่ำนักศึกษำยังเข้ำถึงข้อมูล สำรสนเทศได้
ไม่เต็มที่ รวมทั้งข้อมูลบำงส่วนที่เป็นประโยชน์ก็ยังให้บริกำร
ได้ไม่เพียงพอ ไม่สนองต่อควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำและผู้ปกครอง จำกบริบทที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
อำจพอสรุป ได้ ว่ำระบบงำนสำรสนเทศต่ ำงๆ ที่ ทำง
มหำวิทยำลัยฯ มีอยู่นั้นเข้ำถึงได้ยำก ไม่สำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำ และผู้ปกครองได้ ประกอบ
กับผู้พัฒนำซึ่งเป็นนักศึกษำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ได้ศึกษำใน
รำยวิชำ โครงงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภำคเรียนท่ี 1/2558 
ผู้พัฒนำจึงคิดที่จะพัฒนำระบบแหล่งให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่มีอยู่โดยได้ท ำกำรรวบรวมมำอยู่ในโปรแกรม
ประยุกต์เดียวกัน เป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกในกำรเข้ำใช้งำน 
และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและผู้ปกครองมำกท่ีสุด 

ดังนั้น ผู้พัฒนำจึงได้จัดท ำโครงงำน กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศงำนวิชำกำรออนไลน์ คณะบริหำรธุรกิจ ด้วย 
แ อ น ด ร อ ย ด์  เป็ น ก ำ ร พั ฒ น ำ แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น  ใน
ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์  ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติกำรที่นิยม
ใช้กันมำกระบบหนึ่งในปัจจุบัน หำกผู้พัฒนำด ำเนินโครงกำร
นี้ส ำเร็จ และได้เผยแพร่ให้กับนักศึกษำ ผู้ปกครอง จนได้รับ
ควำมควำมเช่ือถือ เป็นที่นิยม ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรโดยรวมของคณะบริหำรธุรกิจมีมำกขึ้น อัน
เป็นประโยชน์ต่อด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรพัฒนำ
ศักยภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นกำรสร้ำงช่ือเสียง
มำสู่ คณ ะบริหำรธุรกิจ  รวมทั้ ง เป็นส่ วนหนึ่ งในกำร
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ให้
ปรำกฎต่อสำธำรณชนสืบไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนำแอพพลิเคช่ันด้วย แอนดรอยด์ มำใช้ใน

กำรติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำ 

2. เพื่อให้ผู้ปกครองทรำบผลกำรเรียนและพฤติกรรม
ของนักศึกษำท่ีอยู่ในควำม 
 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ส ำหรับโครงงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งนี้ ได้ก ำหนด

ขอบเขตกำรศึกษำดังนี ้
1. ขอบเขตด้ำนบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
  ก. บุคลำกรภำยในคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย

รำชภัฎชัยภูมิ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำน แจ้งกำรเรียนของ
นักศึกษำ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรรูปแบบของ
ระบบ  

  โดยสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 
   - อำจำรย์ผู้สอน 

   - นักศึกษำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 4 รุ่น 14 

   - ผู้ปกครอง 
  ข. กลุ่มตัวอย่ำงในกำรทดสอบระบบโดยเลือกจำก

ข้อ (ก) 
2. ขอบเขตด้ำนข้อมูล 

  ระบบฐำนข้อมูล เป็นกำรจ ำลองและสร้ำงขึ้นมำใหม่ 
เนื่องจำกเป็นโครงงำนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษำ จึงยังไม่
สำมำรถใช้ฐำนข้อมูล ของมหำวิทยำลัยฯ ได้ 

  ข้อมูลกำรลงทะเบียนและผลกำรเรียน เป็นกำร
รวบรวมจำกข้อมูลจริงของนักศึกษำคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี 4 
รุ่น 14  

  กำรน ำข้อมูลเข้ำฐำนข้อมูล  โดยผ่ำนทำงระบบ 
Back-end Website ของผู้ดูแลระบบ 

3. ขอบเขตด้ำนกำรท ำงำน 

  ก. ระบบส่วนผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบส ำหรับ
กำรจัดกำรฐำนข้อมูล และกำรก ำหนดผู้ใช้งำนให้กับระบบ 

  ข. ระบบแสดงรำยงำนข้อมูล โดยข้อมูลได้จำก
ฐำนข้อมูลของระบบใหม่ 

4. ขอบเขตด้ำนเทคโนโลยี 
  โทรศัพท์มือถือรองรับระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์

ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.5 ขึ้นไป 
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1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการด าเนินงาน 

1. ฮำร์ดแวร์ 
  1) เครื่องคอมพิวเตอร์จ ำนวน 1 เครื่อง รำยละเอียด

ดังนี ้
   - CPU 2.20 GHZ. ขึ้นไป 

   - RAM 8 GB. 

  2) เครื่องปริ้นเตอร์ 
  3) มือถือระบบฯ แอนดรอยด์ เวอร์ช่ัน 4.2.2 
 

2 ซอฟต์แวร ์
  1) โปรแกรม Microsoft Windows 8.1 

  2) โปรแกรม Microsoft Office 2013 

  3) โปรแกรม  Adobe Photoshop CC ส ำห รับ
ตกแต่งภำพ 

  4) โปรแกรม Xampp ส ำหรับเป็น Web Server 

จ ำลอง 
  5) โปรแกรม Android Studio 1.3.2 ส ำหรับเขียน

แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ 
  6) โปรแกรม Java Development Kit (JDK) 8 

  7) โปรแกรม Net beans ส ำหรับเขียนไฟล์ php 

Script Server 

 

1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. น ำเสนอหัวข้อต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ (ศึกษำทฤษฏีและ
เทคโนโลยีที่ใช้) 
  2. ศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3. วิเครำะห์ข้อมูล 

   ก. ออกแบบโปรแกรม 

   ข. พัฒนำ – ทดสอบ 

  4. เขียนโปรแกรม 

  5. ทดสอบย่อย 

  6. ทดสอบรวม 

  7. ทดสอบติดตั้งระบบ 

  8. น ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำร  
  9. จัดท ำเอกสำร 

 

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ด้ำนนักศึกษำสำมำรถใช้ระบบในกำรติดตำมผลกำร
เรียนของตนเองเพื่อเป็นแนวทำง กำรแก้ไขปัญหำทำงกำร
เรียนและพัฒนำพฤติกรรมกำรเรียนของตนเอง  
  2. ด้ำนผู้ปกครองสำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบโดยกำร
รับรำยงำนข้อมูลของนักศึกษำผ่ำนระบบแจ้งผลกำรเรียนบน
มือถือ 

 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ขนิษฐำ เจียมกิม (2544) วิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำระบบ
สำรสน เทศ เพื่ อก ำรจั ดส รรงบ ป ระมำณ กำรจั ดซื้ อ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ 
และพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดสรรงบประมำณกำร
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เพื่อให้ ผู้บริหำร
ของส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจทรำบถึ งภำพรวมของ
สถำนะ กำรมีและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กรได้
อย่ำงถูกต้อง โดย ศึกษำปัญหำ อุปสรรค และควำมต้องกำร
ของผู้ ใช้ในขั้นตอนกำรเสนอ ขอตั้ งงบประมำณหมวด
เครื่องจักรอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) รวมทั้งข้อมูล
ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรงบประมำณ 
กำรออกแบบระบบงำนใช้ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ MS 

SQL Server บนสถำปัตยกรรมระบบรับ-ให้บริกำร (Client-

Sever System) ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม เ ด ล ไ ฟ  ( Delphi 

Programming Language) และเครื่องมือพัฒนำรำยงำน 
คริสตัล (Crystal Report Developer) เนื่องจำกทั้งหมด
เป็นเครื่องมือที่มี ควำมยืดหยุ่นต่อกำรปรับปรุงแก้ไขใน
อนำคตได้ง่ำย ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย จะสำมำรถแบ่ง
เบำภำระกำรรวบรวม ข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรเสนอขอตั้ง
งบประมำณ ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถวำงแผน กำรเสนอขอตั้ง
งบประมำณด้ำนคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ และคณะกรรมกำรงบประมำณจะสำมำรถใช้
ผลกำรวิจัย มำสนับสนุนกำรพิจำรณำงบประมำณประจ ำปี
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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  ยุพำ ของสู้ (2550) ได้เสนอแนวทำงของกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำและ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น ผ่ำนโทรศัพท์มือถือระบบ
ประกอบด้วย 5 ส่วนงำน คือ ส่วนรักษำควำมปลอดภัย ส่วน
สำรสน เทศผู้ บ ริห ำรส่ วนสำรสน เทศนั กศึกษำ ส่ วน
สำรสนเทศ อำจำรย์ และส่วนสำรสนเทศเจ้ำหน้ำที่ โดยมี
ผู้ใช้งำน 5 ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหำรนักศึกษำ 
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่  ในกำรแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ ใช้
สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนเว็บไซต์ ของส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
ขณะที่กำรแสดงผลสำมำรถดูได้ผ่ำนมือถือ กำรพัฒนำ
โปรแกรม ใช้ โปรแกรมฐำนข้อมูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ใน
กำรจัดเก็บข้อมูลและใช้ภำษำเอเอสพีในกำรพัฒนำ 26 
อินเทอร์เฟสของระบบใช้โปรแกรมโอเปร่ำ มินิเวอร์ชัน 4.0 
เป็นเว็บเบรำเซอร์และใช้ระบบจีพี อำร์เอสในกำรเช่ือมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ต 

  กมล รุ่งสะอำด (2546) ได้เสนอแนวทำงของกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล เพื่อ รำยงำนผลกำรเรียนและ
กำรลงทะเบียนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ เป็น
กำรศึกษำงำน ฐำนข้อมูลของส ำนักทะเบียนและบริกำร
กำรศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
ผลกำรเรียนและกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ ในกำร
เผยแพร่ ให้ กับนักศึ กษำ อำจำรย์และผู้บ ริห ำร ของ
มหำวิทยำลัยพำยัพผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และใช้
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำง แผนกำรเรียนของนักศึกษำ
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำประกอบด้วย กำรศึกษำระบบงำน
เดิมท ำกำร รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ระบบงำน ออกแบบ
ฐำนข้อมูล และพัฒนำโปรแกรมตำมที่ได้วิเครำะห์และ 
ออกแบบโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลเบสิค 6 
(Microsoft Visual Basic 6) พัฒนำระบบ ส ำหรับกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลดีบีทู (DB2) ซึ่งบันทึกและจัดเก็บอยู่บน
เครื่ อ งมิ นิ คอมพิ วเตอร์ เอ เอส/ 400 (AS/400) และ
ฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งบันทึกและจัดเก็บ
บนเครื่อง คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตระกูลคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล และใช้โปรแกรมภำษำเอเอสพี  (ASP : Active 

Server Page) พัฒนำระบบกำรรำยงำนผลกำรเรียนและ
กำรลงทะเบียนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ ผ่ำน

เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต กำรพัฒนำระบบดังกล่ำวสำมำรถ
ตอบสนองควำม ต้องกำรข้อมูลสำรสนเทศของผู้ใช้ที่เป็น
นักศึกษำ อำจำรย์และผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยพำยัพเป็น 
อย่ำงดี และยังสำมำรถลดภำระงำนด้ำนกำรบันทึกผลกำร
เรียนของนักศึกษำให้กับเจ้ำหน้ำที่ ทะเบียนและบริกำร
กำรศึกษำได้อีกด้วย 

 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ระบบงานเดิม 

 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ 
แบบเดิมคือต้องมำขอดูผลกำรเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ำย
ทะเบียนมหำวิทยำลัยและเว็บไซต์ก็ไม่อัพเดทข้อมูลส ำหรับผู้
ที่ต้องกำรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน ข่ำวสำรต่ำงๆ 
ประกำศจำกมหำวิทยำลัย กิจกรรมในคณะบริหำรธุรกิจใน
แต่ละแขนงเกิดควำมยุ่ งยำกไม่ เป็นระบบซึ่ งทำงคณะ
บริหำรธุรกิจใช้กำรประชำสัมพันธ์แบบเดิมเช่นกำรติดข่ำว
ประชำสัมพันธ์ตำมบอร์ด มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ซึ่งท ำ
ให้กำรประชำสัมพันธ์นั้นไม่ทั่วถึงผู้ศึกษำจึงได้จัดท ำกำร
พัฒนำระบบงำนวิชำกำรออนไลน์ คณะบริหำรธุรกิจ ด้วย 
แอนดรอยด์ขึ้น 

 

3.2 ปัญหาของระบบ 
- กำรจัดเก็บข้อมูลโดยเขียนกระดำษท ำให้เกิดควำม

ล่ำช้ำ เกิดควำมผิดพลำด  
- กำรจัดเก็บเอกสำรไม่มีประสิทธิภำพมีข้อมูลที่ซับซ้อน 

ขำดหำยไปบำงตอน  
- กำรจัดเก็บข้อมลูไม่เป็นระเบียบ  
- กำรจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษำไม่เป็นระเบียบไม่

สะดวกต่อกำรค้นหำข้อมูลและประวัติของนักศึกษำ 
- ผู้ปกครองไม่สำมำรถ รู้ผลกำรเรียนของนักศึกษำได้  
- กำรประเมินผลกำรเรียนนั้นเสียเวลำในกำรค ำนวณ

แบบ Manual ซึ่ งท ำให้ เกิ ดควำมล่ ำ ช้ำ และเกิดกำร
ผิดพลำดได้ง่ำยมำก  

- เทคโนโลยีล้ำสมัยและไม่ทันต่อกำรน ำเอำข้อมูลมำใช้
และออกเอกสำรต่ำงๆ ให้กับนักศึกษำและผู้ปกครอง 
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นกัศึกษา 

0 

ระบบสารสนเทศ 
งานทะเบียน 

เขา้สู่ระบบ 

 

ผูป้กครอง เขา้สู่ระบบ 

ขอ้มูลส่วนตวั 
รายละเอียดตารางเรียน
เรียน รายละเอียดผลการเรียน 

ติดต่ออาจารย ์

ขอ้มูลส่วนตวั 
รายละเอียดผลการเรียน
รเรียน รายละเอียดผลการเรียน 

ติดต่ออาจารย ์
ตารางเรียน,ตาราง
สอบ รายละเอียดนกัศึกษา 
รายละเอียดผูป้กครอง 
รายละเอียดอาจารย ์
ผลการเรียน 

ผูดู้แลระบบ 

ขอ้มูลนกัศึกษา 
ขอ้มูลผูป้กครอง 

ขอ้มูลผลการเรียน 
ขอ้มูลตารางเรียน 
ขอ้มูลอาจารย ์

ภาพท่ี 3.1 แสดงผังก้างปลา แสดงปัญหาระบบงานวิชาการ 

 

 

 

จำกปัญหำในกำรด ำเนินงำนกำรเรียนกำรสอนแบบเดิม
สำมำรถสรุปผลให้อยู่ในรูปแผนภมูิก้ำงปลำ เพื่อแสดงให้เห็น 

 

3.3 Context Diagram ของระบบงานใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ถึงปัญหำหลักในกำรด ำเนินงำนและปัญหำย่อยๆในประเด็น
ต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                

       

             Manual

                       
               

                          

                

            

            

                     

                             

ภาพท่ี 3.2 แสดง Context Diagram ของระบบงานใหม่ 
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3.4 Output Design 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 ภาพแสดง Output Design 
 

3.5 Input Design 
 

 
 

ภาพท่ี 3.4 ภาพแสดง Input Design 
 

 

 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนวิชำกำรออนไลน์ คณะ

บริหำรธุรกิจ ด้วยแอนดรอยด์นั้น ทำงผู้ศึกษำได้วิเครำะห์
ออกแบบและพัฒนำระบบเพื่อที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำน
ขององค์กรเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพโดย
ประกอบด้วยส่วนของกำรใช้งำน 2 ส่วนคือส่วนกำรใช้งำน
ของ นักศึกษำ ผู้ปกครอง และส่วนกำรใช้งำนของ ผู้ดูแล
ระบบ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ส่วนที่ 1 Application Android 
   - ส ำหรับนักศึกษำ 
   - ส ำหรับผูป้กครอง 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ภาพแสดง Application CPBS eServices 
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4.1 ส่วนที่ 2 Back-end Website 

   - ส ำหรับผู้ดูแลระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ภาพแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 ภาพแสดงหน้าผู้ดูแลระบบ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการได้ 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส ำหรับนักศึกษำ และผู้ปกครอง ซึ่ งจะใช้งำนผ่ำน
แอพพลิเคช่ันแอนดรอยด์ สำมำรถดูข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ 
สำมำรถดูข้อมูลส่วนตัว ผลกำรเรียน รำยละเอียดของ
อำจำรย์เพื่อใช้ติดต่อตำมช่องทำงที่ข้อมูลแสดง 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ (ผู้ดูแลระบบ) สำมำรถจัดกำรรำยช่ือ 
นักศึกษำ ผู้ปกครองอำจำรย์ จัดกำรผลกำรเรียน ข้อมูล
ส่วนตัวของนักศึกษำและผู้ปกครอง จัดท ำรำยละเอียด
อำจำรย์เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถติดต่อกับอำจำรย์ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

 

5.2 ข้อดีของการจัดท าโปรแกรม 
1) ระบบสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก 

2) แอพพลิเคช่ันเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ของทำงคณะบริหำรธุรกิจ 

3) แอพพลิเคช่ันสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับอำจำรย์ผ่ำน
ช่องทำงที่ข้อมูลในระบบแสดง 

4) แอพพลิเคชั่นสำมำรถดูประวัติส่วนตัวได้ 
5) แอพพลิเคช่ันสำมำรถดูผลกำรเรียนที่อัพเดทล่ำสุด

และ เกรดเฉลี่ยสะสมได้ 
 

5.3 ข้อจ ากัดของระบบ 
1) ใช้ได้เฉพำะโทรศัพท์ระบบปฏิบัติกำร Android 

2) ใช้งำนได้ เฉพำะนักศึกษำในคณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎชัยภูมิเท่ำน้ัน 

3 ) ยั ง ไม่ มี ส่ ว น ก ำรท ำ งำน ส ำห รั บ อ ำจ ำรย์ บ น
ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 

4) ตำรำงเรียนตำรำงสอบยังไม่สมบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
1. แอพพลิเคช่ันระบบงำนวิชำกำรออนไลน์ คณะ

บริหำรธุรกิจ ควรน ำไปพัฒนำในระบบ iOS ด้วย 

2. แอพพลิเคช่ันระบบงำนวิชำกำรออนไลน์ คณะ
บริหำรธุรกิจควรมีส่วนของอำจำรย์ที่ใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์
พกพำได้ 

3. กำรท ำงำนของเครื่อง Sever ของทำงคณะยังไม่มี
ระบบฐำนข้อมูลจริงจึงอยำกที่จะให้ทำงคณะมีกำรเพิ่ม
ระบบฐำนข้อมูลที่ท ำงำนบนเครื่อง Sever จริง 

4. เนื่องจำกระบบยังไม่สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพมำก
เพียงใดถ้ำผู้สนใจที่จะท ำระบบนี้ต่อควรที่จะพัฒนำให้
เหมำะสมกับกำรใช้งำนด้วย 
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ระบบบริหารจัดการนกัศึกษาฝกึงาน และสหกิจศกึษา 
Internship and Co-operative Education Management 

กชกร ย  กนกกาญจน์ คู า 
าจารย์ รรถ ิท ชังคมานนท์  าจารย์ ดร. มนึก ินธุป น  าจารย์ ดร.พา น์ ปราโมกข์ชน 

าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลยัแม่โจ ้
ีเมล:์ . .  . .   

บทคัดย่อ 
บทความน้ีเป็นการน าเสนอระบบบริหารจัดการนักศึกษา

ฝึกงาน และสหกิจศึกษา ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้อาจารย์ 
นักศึกษา เจ้าหน้าที่  และสถานประกอบการ มีความ
สะดวกสบายในการจัดการกับข้อมูล หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับการฝึกงาน และสหกิจศึกษาของนักศึกษา ส าหรับการ
บันทึกข้อมูลนักศึกษาสามารถท าได้ง่าย เหมาะส าหรับใช้ใน
สถาบันการศึกษา สามารถลดเอกสารที่ไม่จ าเป็น ช่วยในการ
ค้นหา หรือน าข้อมูลที่ต้องการใช้งานมาแสดงได้รวดเร็ว ท า
ให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง ไม่สูญหาย ทั้งยังจัดแยกข้อมูล
เป็นหมวดหมู่โดยแบ่งข้อมูลเป็นก่อนการฝึกงาน ระหว่าง
การฝึกงาน และหลังการฝึกงาน ระบบช่วยให้ผู้ ใช้งาน
สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัท ข้อมูลการท างานระหว่าง
ฝึกงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมายเม่ือปีที่ผ่านมา เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจของนักศึกษา และเป็นประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานการฝึกงานของนักศึกษาในปี
ถัดไป 

ค าส าคัญ : นัก ึก าฝึกงาน และ กิจ ึก า 

Abstract 
This article presents the internships and 

co-operative education management for helping 
student, teachers, office and company. This 
system is developed to comfortable manage 
information and documents which are related to 
internships and co-operative detail. It can be used 
by educational institutes to maintain the records 
of students easily and can help to reduce 

information overload and paper documents 
which are unnecessary or redundant. Moreover, 
the system can help users to retrieve information 
easily with the process of categorical separation 
system dividing the data into pre-internship during 
and after-internship. In order to aid user’s 
decision, this system, also allows users to review 
companies lists of job training in the last year for 
choosing their internships sponsors. 

Keyword:     

1. บทน า
เน่ื งจากในปัจจุบันการท างานในด้านการบริ ารจัดการ

นัก ึก าฝึกง าน และ กิจ ึ ก า จะ มีขั้นต นการ
ด าเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการประเมินผล ลาก ลาย
ขั้นต น เช่น การตร จ บคุณ มบัตินัก ึก า การคัดเลื ก
บริ ัทที่จะไปฝึกงานและ กิจ ึก า การบันทึกผลการ 
ปฏิงาน แบบประเมินการฝึกงาน เป็นต้น ซ่ึงใช้ ิธีที่มีการ
จัดท าเ ก ารจ าน นมาก ร มถึงการด าเนินการในแต่ละ
ขั้นต นซับซ้ น มีค ามเ ี่ยงต่ การช ารุด รื ูญ าย ซ่ึง
การเขียน มุดบันทึกการฝึกงาน รื กิจ ึก าท าใ ้การ ่ง
รายงานล่าช้า ากเกิดปัญ า าจารย์ก็ไม่ ามารถใ ้ค าม
ช่ ยเ ลื นัก ึก าได้ 

ดังน้ัน ทางผู้ จัดท าจึงได้ จัดท าระบบบริ าร จัดการ
นัก ึก าฝึกงาน และ กิจ ึก า เพื่ ร งรับการท างานที่มี
ค ามซับซ้ น ามารถท างานผ่านเครื ข่าย ินเต ร์เน็ตได้ 
ผู้ใช้งาน ามารถตร จ บข้ มูลได้แบบทันที ทั้งยังช่ ยลด
ขั้นต นการท างานและจ าน นเ ก าร ระบบจัดเก็บข้ มูล

       ( )  
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ในรูปแบบ ฐานข้ มูลท าใ ้ข้ มูลไม่ ูญ าย ร มไปถึงการ
ค าน ณผลการประเมินที่แ ดงผลแบบ ัตโนมัติ ซ่ึงก่ ใ ้เกิด
ค าม ะด ก บาย และลดค ามซับซ้ นในการท างาน ท า
ใ ้ประ ิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
2.1 การฝึกงาน 

การฝึกงาน  เป็นกระบ นการ เพิ่ มทั ก ะและ
ประ บการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประก บ าชีพ ช่ ยใ ้
นัก ึก ามีค ามรู้ค ามเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพื่ ใ ้
เกิดทัก ะและค าม ามารถในการท างานที่ดี ดคล้ งกับ
ค ามต้ งการข งตลาดแรงงาน ทั้งใน ถานประก บการ 
และการประก บ าชีพ ิ ระ นัก ึก ามีโ กา ได้ ใช้
เครื่ งมื ใ ม่  ใน ถานประก บการตล ดจนทราบถึง
ขั้นต นปฏิบัติงานและเทคนิคการท างาน ามารถเ ็น
ิธีการ ร้าง รรค์ผลผลิตที่มีประ ิทธิภาพ น กจากน้ันยัง
ร้างค ามเชื่ ม่ันและทั นคติที่ดีต่ าชีพ และใ ้นัก ึก า

มีมนุ ย์ ัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน ที่  าคัญเป็นการเ ริม
มรรถภาพในการประก บ าชีพใน นาคตต่ ไป 

วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
) เพื่ เพิ่มทัก ะ ร้างเ ริมประ บการณ์ และพัฒนา

ิชาชีพตาม ภาพค ามเป็นจริงใน ถานประก บการ
) เพื่ นัก ึก าจะได้ทราบถึงปัญ า ที่ เกิดขึ้นในขณะ

ปฏิบัติงาน และค าม ามารถในการใช้ ติปัญญา
แก้ปัญ าได้ ย่างมีเ ตุผล

) เพื่ ฝึกใ ้นัก ึก ามีค ามรับผิดช บต่ น้าที่ เคารพ
กฎระเบียบ ิ นัยและการท างานร่ ม กันได้ ย่ าง มี
ประ ิทธิภาพ

) เพื่ ใ ้ นัก ึก ามีเจตคติที่ดีต่ การท างาน เพื่ เป็น
แน ทางในการประก บ าชีพต่ ไปภาย ลังจาก  าเร็จ
การ ึก า

) เพื่ ร้างเ ริม ัมพันธภาพที่ดีระ ่าง ิทยาลัย  กับ
ถานประก บการเ กชนและ น่ ยงานรัฐบาล

2.2 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
กิจ ึก า (  )  เป็นระบบ

การ ึก าที่เน้นการปฏิบัติงานใน ถานประก บการ ย่างมี
ระบบ โดยจัดใ ้มีการเรียนใน ถาน ึก าร่ มกับการจัดใ ้ 
นัก ึก าไปปฏิบัติงานจริง ณ ถานประก บการ งานที่
นัก ึก าปฏิบัติจะตรงกับ าขา ิชาข งนัก ึก า โดยเน้น

การเรียนรู้โดยใช้ประ บการณ์จากการท างานจริงเป็น ลัก 
รื    รื  โครงงานพิ เ  

( ) ที่มีประโยชน์กับ ถานประก บการ เช่น การ
ปรับปรุง รื การเพิ่มประ ิทธิภาพ รื การแก้ปัญ าข ง
กระบ นการท างาน ซ่ึง นัก ึก า ามารถปฏิบัติงานใ ้
 าเร็จได้ภายใน  เดื น ท าใ ้นัก ึก า ามารถเรียนรู้ 

ประ บการณ์จากการท างาน และมีคุณภาพตรงตามที่ ถาน
ประก บการต้ งการมากที่ ุด 

ค ามเป็นมาข ง กิจ ึก า  เริ่มขึ้นครั้งแรกที่ท ีป
ยุโรปในประเท ังกฤ เม่ื  พ. .  และเผยแพร่เข้า ู่
ประเท เย รมนี รัฐ เมริกาและแคนาดา ต่ มาแน คิด
ดังกล่า ได้เผยแพร่จากท ีปยุโรป เมริกาเ นื ไป ู่ประเท
แถบเ เชียแปซิฟิก โดยเริ่มจากประเท เตรลียและแพร่
ขยาย ู่เ เชียตะ ัน กเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเท ที่ ยู่ใน
เครื จักรภพ ังกฤ  เช่น ่ งกงและ ิงคโปร์ น กจากน้ี
กิจ ึก ายังได้แพร่ขยายไป ู่ประเท จีนและประเท ไทยใน
ล าดับต่ มา  า รับประเท ไทย กิจ ึก า เป็น ัพท์
บัญญัติขึ้นโดย า ตราจารย์ ดร. ิจิตร รี ้าน ซ่ึงเป็น
บุคคลแรกที่น าระบบ กิจ ึก าเข้ามาใช้ในประเท ไทย 
โดยเริ่มใช้ในปีพ. .  ที่ม า ิทยาลัยเทคโนโลยี ุรนารี 
โดยถ ดค ามจากค า (  ) และแพร่
ขยายไปยังม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์ในปี พ. .  จากน้ัน
แน คิดดังกล่า ได้ขยายไป ู่ม า ิทยาลัยข งรัฐและเ กชน
ย่างก ้างข าง 

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 
) เตรียมค ามพร้ มข งนัก ึก า ด้านการพัฒนา าชีพ

(  ) และเ ริมทัก ะ และ
ประ บการณ์ใ ้พร้ มที่จะเข้า ู่ ระบบการท างาน
( )

) เพิ่มเติมประ บการณ์ทางด้าน ิชาการ ิชาชีพ และการ
พัฒนาตนเ งแก่นัก ึก าในรูปแบบที่มีคุณค่าเ นื ก ่า
การฝึกงาน

) เปิดโ กา ใ ้ ถานประก บการทั้งภาคเ กชน และ
ภาครัฐได้มี ่ นร่ มในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

) ใ ้ เ กิดการพัฒนา ลัก ูตรและการเรียนการ นที่
ทัน มัยได้มาตรฐานและตรงกับค ามต้ งการข ง
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

) เพื่ ร้างค าม ัมพันธ์ระ ่าง ถานประก บการ และ
ถาบัน ุ ดม ึก าผ่ านนัก ึก า กิจ ึ ก าและ
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คณาจารย์นิเท  ันจะน าไป ู่ค ามร่ มมื ที่ก ้างข าง
ยิ่งขึ้น 

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจ  
) เป็นนัก ึก าระดับปริญญาตรี ลัก ูตร  ปี
) เป็นนัก ึก าชั้นปี ุดท้าย ตามแผนการ ึก า
) มีเกรดเฉลี่ย ะ มไม่ต่ าก ่า .  นับถึงภาคการ ึก า

ุดท้ายก่ นลงทะเบียนเรียนกลุ่ม กิจ ึก า
) ไม่ ยู่ระ ่างถูกพักการเรียน
) ไม่เคยต้ งโท ินัยนัก ึก าตั้งแต่ระดับพักการ ึก าขึ้น

ไป เ ้นแต่จะได้รับค ามเ ็นช บจากคณะกรรมการ
ประจ า ลัก ูตร

) ผ่านเงื่ นไขทาง ิชาการที่ ลัก ูตรก า นด โดย ลัก ูตร
าจจัดท าร่างประกา เพิ่มเติมที่ผ่านการพิจารณา

เ ็นช บข งคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่ม กิจ ุก า
และต้ งประกา ใ ้นัก ึก าทราบ ย่างน้ ย  ปี

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาโครงงาน
3.1. ด้านฮาร์ดแวร ์(Hardware) 

 น่ ยประม ลผลกลาง ( )    
 

 น่ ยค ามจ า ลัก ( ) .   
 น่ ยค ามจ า  าร ง (  )   

3.2 ด้านซอฟต์แวร ์(Software) 
 ภา าที่ใช้พัฒนา คื    
 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่  

    
 

 โปรแกรมจ าล ง   คื   . .  
 โปรแกรมจัดการฐานข้ มูล คื   

4. วิธีการด าเนินการ
แผนภาพบริบท แ ดงภาพร มการท างานข งระบบ

บริ ารจัดการนัก ึก าฝึกงาน และ กิจ ึก า กรณี ึก า 
าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ ม า ิทยาลัยแม่โจ้ เพื่ ใช้เป็น

แน ทางในการ ึก า และพัฒนาระบบ ดังรูปภาพที่  โดย
มีรายละเ ียดในการด าเนินงานดังน้ี 

) าจ าร ย์  คื  บุ คคลที่ เ ข้ ามาตร จ บการ
ปฏิบัติ งานข งนัก ึก า เช่น การปฏิบัติ งาน
ประจ า ัน รายงานค ามก้า น้า งานที่นัก ึก า

ได้รับม บ มายจาก ถานประก บการ เป็นต้น 
และบันทึกข้ เ น แนะใ ้แก่นัก ึก า ร มถึงดูผล
การประเมินฝึกงาน และ กิจ ึก าได้ 

) เ จ้า น้าที่  คื  บุคคลที่ท า น้าที่บันทึกข้ มูล
พื้นฐานแก่ระบบ เช่น ข้ มูลนัก ึก า ถาน
ประก บการ าจารย์ เป็นต้น ร มถึงเป็นผู้ใช้งาน

ลักข งระบบ ามารถจัดการข้ มูลที่ผู้ใช้บันทึก
เข้ามาในระบบได้ 

) ถานประก บการ คื  บุคคลที่ค ยดูแลนัก ึก า
ระ ่ างฝึ กงาน และ กิจ ึ ก า  ท า น้าที่ 
ตร จ บการปฏิบัติงานข งนัก ึก าภายใน ถาน
ประก บการน้ัน ร มทั้งบันทึกข้ เ น แนะ และ
ประเมินการฝึกงาน กิจ ึก าแก่นัก ึก า

) นัก ึก า คื  ผู้ที่บันทึกข้ มูลต่าง  ในระบบ เช่น
การปฏิบัติงานประจ า ัน กิจกรรมที่เข้าร่ ม งานที่
ได้ รั บม บ มาย  เป็นต้น  ร มทั้ งตร จ บ
ข้ เ น แนะในการท างานจาก ถานประก บการ
และ าจารย์ได้

ภาพที่  แ ดงแผนภาพบริบท (  ) 

5. ผลการด าเนินงาน
ในการพัฒนาระบบบริ ารจัดการนัก ึก าฝึกงาน

และ กิจ ึก า มีการแ ดง น้าจ การพัฒนา ระบบดังน้ี 
น้าจ เมนู ลัก  า รับการเข้าใช้งานระบบข งผู้ดูแล

ระบบ โดยมี ่ นข งการจัดการข้ มูลพื้นฐานต่าง  ได้แก่ 
ข้ มูลนัก ึก า ข้ มูลบริ ัท ข้ มูล าจารย์ที่ปรึก า 
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เ ก ารการฝึกงานและ กิจ ึก า เพิ่มรายการแบบ
ประเมิน ดังภาพที่  

ภาพที่  แ ดง น้าจ เมนู ลัก 

น้าจ ข้ มูลนัก ึก า ามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก 
และค้น าได้ โดยมีเงื่ นไขในการค้น า ดังน้ี ร ั นัก ึก า 
ชื่ นัก ึก า นาม กุลนัก ึก า รื ตั ัก ร ดังภาพที่  

ภาพที่  แ ดง น้าจ ข้ มูลนัก ึก า 

 น้าจ ข้ มูลบริ ัท ามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก และ
ค้น าได้ โดยมีเงื่ นไขในการค้น า ดังน้ี ชื่ บริ ัท จัง ัด
ที่ตั้งข งบริ ัท มายเลขโทร ัพท์ รื ตั ัก ร ดังภาพที่  

ภาพที่  แ ดง น้าจ ข้ มูลบริ ัท 

 น้าจ ข้ มูล าจารย์ที่ปรึก า ามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
บันทึก และค้น าได้ โดยมีเงื่ นไขในการค้น า ดังน้ี ชื่
าจารย์ นาม กุล าจารย์ รื ตั ัก ร ดังภาพที่  

ภาพที่  แ ดง น้าจ ข้ มูล าจารย์ 

 น้าจ เพิ่มรายการแบบประเมิน ซ่ึงจะน าไปใช้เป็น
ั ข้ ในการประเมินผลการฝึกงานและ กิจ ึก า ใ ้ทาง

ผู้ประก บการเป็นผู้ประเมิน ามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก 
และค้น าได้ โดยมีเงื่ นไขในการค้น าดังน้ี ชื่ ั ข้  ชื่
รายการ รื ตั ัก ร ดังภาพที่  

ภาพที่  แ ดง น้าจ เพิ่มรายการแบบประเมิน 

 น้าจ ข้ มูลปีการ ึก า ามารถ ามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข บันทึก และค้น าได้ โดยมีเงื่ นไขในการค้น าดังน้ี ปี
การ ึก า ันเริ่มฝึกงาน ันเริ่ม กิจ ึก า รื ตั ัก ร 
ดังภาพที่  

ภาพที่  แ ดง น้าจ ข้ มูลปีการ ึก า 

 น้าจ ก า นด ิทธ์ิการเข้าใช้งาน เป็นการก า นด ิทธ์ิ
การเข้าใช้งานระบบ  า รับนัก ึก าที่ฝึกงานและ กิจ
ึก า ร มถึงผู้ดูแลนัก ึก าในปีการ ึก าน้ัน โดยผู้ดูแล
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ระบบ ซ่ึงระบบจะแ ดงข้ มูลตามภาคเรียนและปีการ ึก า
ที่ผู้ใช้ต้ งการ ามารถเพิ่ม ลบ และค้น าได้ โดยมีเงื่ นไข
ในการค้น า ดังน้ี ชื่ บริ ัท รื ที่ ยู่บริ ัทที่นัก ึก าเข้า
ฝึกงาน รื กิจ ึก า ดังภาพที่  

ภาพที่  แ ดง น้าจ ก า นด ิทธ์ิการเข้าใช้งาน 

 น้าจ บันทึกงานประจ า ัน  า รับนัก ึก าฝึกงาน ซ่ึง
จะแ ดง น้าในรูปแบบปฏิทิน เพื่ ใ ้ง่ายต่ การบันทึก
ข้ มูล ามารถเพิ่ม แก้ไข และบันทึก ดังภาพที่  

ภาพที่  แ ดง น้าจ บันทึกงานประจ า ัน 

6. บทสรุป
จากการพัฒนาระบบท าใ ้กระบ นการท างานในการ

บริ ารจัดการข้ มูลนัก ึก าฝึกงานและ กิจ ึก ามีระบบ
ระเบียบมากยิ่งขึ้น มีการแบ่ง ่ นการท างานข งผู้ใช้งาน
ย่างชัดเจน ผู้ ใช้งานระบบ ามารถเข้าถึงข้ มูล และ

ติดต่ ื่ ารกันผ่านทางเครื ข่าย ินเต ร์เน็ตได้ทุกเ ลา ซ่ึง
เป็นผลดีในการที่นัก ึก า ามารถที่จะบันทึกข้ มูลการ
ปฏิบัติงานในระ ่างการฝึกงานและ กิจ ึก าได้ ย่าง
ะด ก ร ดเร็  ท าใ ้ าจารย์จะ ามารถติดตามผลการ

ท างานข งนัก ึก าได้ ย่างใกล้ชิด ใน ่ นข งการจัดเก็บ
ข้ มูลระบบได้มีการเก็บลงฐานข้ มูล เพื่ ใ ้มีการจัดเก็บ
ข้ มูลที่มีระบบ แทนการเก็บข้ มูลเดิมที่เป็นเ ก ารที่ง่าย
ต่ การช ารุด ูญ าย ทั้งน้ีน กจากระบบที่พัฒนาจะท าใ ้
การบริ ารจัดการข้ มูลนัก ึก าฝึกงาน และ กิจ ึก า
เป็น ไป ย่ า ง มีประ ิท ธิภ าพแล้  ยั ง เป็ นการ เ ชื่ ม

ค าม ัมพันธ์ระ ่างนัก ึก า าจารย์ และผู้ประก บการ 
ที่ ใ ้ ค ามร่ ม มื ใ นการที่ จ ะพัฒนา ั กยภ าพและ
ประ ิทธิภาพแก่นัก ึก าที่จะเป็นก าลัง  าคัญที่จะเข้าไปมี
บทบาทใน ายงาน าชีพต่ ไป 

7. กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดท าระบบบริ าร จัดการนัก ึก าฝึกงาน

และ กิจ ึก า ซ่ึงมีขั้นต นในการปฏิบัติงาน รายละเ ียด 
เงื่ นไขต่าง  ใน ลายขั้นต น ท าใ ้ผู้จัดท าประ บปัญ า
และ ุป รรคในบางขั้นต น ดังน้ันในการจัดท าโครงงานน้ีจึง
ได้รับค ามช่ ยเ ลื  และค าแนะน าจากบุคคล ลายท่านซ่ึง
ทุกท่านได้ใ ้ค ามช่ ยเ ลื เป็น ย่างดียิ่ง ผู้จัดท าโครงงาน
จึงข กราบข บพระคุณมา ณ โ กา  น้ี 

ผู้จัดท าข ข บพระคุณ าจารย์ รรถ ิท ชังคมานนท์
าจารย์ที่ปรึก า .ดร. มนึก ินธุป น .ดร.พา น์ 

ปราโมกข์ชน าจารย์ที่ปรึก าร่ ม คณาจารย์ บุคลากร
คณะ ิทยา า ตร์ และ าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ทุกท่าน
ที่ได้ใ ้ค ามกรุณาในการช่ ย นับ นุนการท าโครงงาน ใ ้
ค าปรึก า ค าแนะน าในการ างแผนงาน การ กแบบ และ
เขียนโปรแกรม ตล ดจนช่ ยตร จทานการจัดท าเ ก าร 
จึงท าใ ้การจัดท าโครงงานในครั้งน้ี  าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี 
ข ข บพระคุณคุณพัชรี ยางยืน ที่ใ ้ข้ มูล รายละเ ียด
เก่ีย กับการด าเ นินงาน ในกระบ นการจัดการข้ มูล
นัก ึก าฝึกงานและ กิจ ึก าตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนจบ
กระบ นการ จนผู้จัดท า ามารถพัฒนาระบบบริ ารจัดการ
นัก ึก าฝึกงาน และ กิจ ึก าได้ ย่าง มบูรณ์ทุก
ขั้นต น ทางผู้จัดท าข กราบข บพระคุณเป็น ย่าง ูงไ ้ ณ 
โ กา น้ี 

เอกสารอ้างอิง  
 การฝึกงาน . ค าม มาย  และ ัตถุประ งค์ 

การฝึกงาน.  ระบบ นไลน์ . แ ล่งที่มา
. . . / /

.  ( ันที่ ืบค้น  ตุลาคม ). 
 กิจ ึก า . ค าม มายข ง กิจ ึก า .  

ระบบ นไลน์ . แ ล่งที่มา :// . . . / 
( ันที่ ืบค้น  พฤ จิกายน ). 

 กิจ ึก า. ค ามเป็นมาข ง กิจ ึก า.  
ระบบ นไลน์ . แ ล่งที่มา

:// . . . / /
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.  
( ันที่ ืบค้น  พฤ จิกายน ).  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการท างานของระบบ

สหกรณ์การเกษตร การเงินและเงินฝาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบงานสหกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดปัญหาการคิดดอกเบี้ย
ผิดพลาดในรูปแบบเดิมโดยรูปแบบเดิมนั้นไม่มีการค านวณ
ดอกเบี้ยเมื่อปิดบัญชีแต่รูปแบบใหม่สามารถท าการค านวณ
ดอกเบี้ยให้ เป็นไปตามข้อก าหนดของสหกรณ์  รวมทั้ ง
รูปแบบใหม่นั้นยังค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง และให้ด าเนินได้อย่างยั่งยืนโดยท าการพัฒนา
โป รแ ก รม ใน รู ป แ บ บ ให ม่  จ าก รู ป แ บ บ  Windows 
Application ไปเป็น Web Application และ นอกจากนี้
ยังสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เป็นระบบโดยออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่โดยใช้
ภาษา C# เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ 
 

ค าส าคัญ: สหกรณ์การเกษตร, การเงินและเงินฝาก 
 

Abstract 
The objective of this project is to explain how 

the finance and deposit software is functioning in 

agricultural cooperatives. The existing finance and 

deposit software does not consider the sum of 

interest when cooperative members closes their 

accounts. The officer will have to do this manually 

case by case. In addition, the existing software was 

developed based on Windows application. To be 

able to adapt quickly to changes in technology, 

the project is developed as a web application. It 

also adds the feature to calculate the interest 

sum when members are closing their accounts. 

The software uses a database to store information 

associated with the system design. The system is 

developed using C# language to connect to the 

database and to store information associated with 

the system. 

 

KeyWords: agricultural cooperatives, Finance and 

Deposit. 
 

1. บทน า 
สหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันทางการเงินแบบหนึ่ง ซึ่ง

มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกันและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักส่งเสริมการออม และ
ช่วยเหลือโดยการให้กู้ ยืม เงิน เพื่ อแก้ ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวได้ 

ระบบการเงินและเงินฝาก เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สหกรณ์การเกษตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเงิน และ
เงินฝาก 

การเงินมีหน้าที่หลัก คือ ควบคุมเงินทั้งหมดในสหกรณ์
ทัง้รายรับและรายจ่าย เป็นต้น 
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เงินฝากมีหน้าที่หลัก คือ เปิดบัญชีเงินฝากให้แก่สมาชิก

พร้อมทั้งท ารายการฝากถอนรวมถึงการปิดบัญชีให้แก่
สมาชิก เป็นต้น 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบการเงินและเงินฝากให้มีความ

ถูกต้องและแม่นย า 
2 . เพื่ อ ยกระดั บ ระบ บ สห กรณ์ ก าร เกษตรให้ มี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ระบบเป็นไปตามข้อก าหนดของสหกรณ์
การเกษตรนั้นๆ 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 สหกรณ์การเกษตร 
 สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่  ผู้มีอาชีพทางการเกษตร 
รวมกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนิน
กิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน เพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยก
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น  
วัตถุประสงค์  สหกรณ์ การเกษตรด าเนินธุรกิ จแบบ
อเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ 
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ท าให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิต
เพิ่มขึ้น จากการกู้ เงินสหกรณ์ ในอัตราดอกเบี้ ยต่ ามา
ประกอบอาชีพ ท าให้มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดิน
ท ากินมากกว่าเดิม ท้ังได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ในการผลิต [1] 

3.2 การเงิน 
 ระบบการเงิน เป็นระบบที่ เกี่ยวกับการรับเงินและ
จ่ายเงินในกรณีต่างๆของแต่ละวัน เป็นงานรับ-จ่ายเงินท่ีแยก
ส่วนจากระบบเงินฝาก ท าหน้าที่ส าคัญในการเป็นตัวกลาง
และจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนการให้บริการด้านการช าระ
ราคาสินค้าต่างและด้านบริการ ระบบการเงินที่พัฒนามี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

คุณลักษณะที่ส าคัญของระบบการเงิน จะก าหนดประเภท
การรับ-จ่ายเงินได้หลายประเภท สามารถบันทึก จัดท า
รายงานการเบิกจ่ายเงิน และสามารถตรวจสอบ ควบคุมเงิน
ในลิ้นชัก งานรับซื้อหุ้น พิมพ์ใบเสร็จรับเงินซื้อหุ้น จัดท า
รายงานการซื้อหุ้นประจ าวัน งานการรับช าระเงินเงินกู้ พิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์รายงานระหว่างวัน งานการจ่าย
เงินกู้ พิมพ์รายงานใบคุมยอดจ่าย รายงาน บัญชีรายตัวจ่าย
เงินกู้ ทุกประเภท งานการจ่ายเงินอ่ืนๆ [2] 

3.3 เงินฝาก 
 ระบบเงินฝากเป็นระบบที่เกี่ยวกับการเงินรับฝากและ
ถอนเงินฝากเงินฝาก เงินฝากจะมีหลากหลายประเภทโดย
ประเภทหลัก คือ เงินฝาก ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า ซึ่ง
มีหลักเกณฑ์และวิธีการมาตรฐานเช่นเดียวกับระบบเงินฝาก 

ของธนาคารทั่วไป นอกจากนี้ยังมีประเภทอื่นที่มีช่ือเรียก
เฉพาะ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะ ของสหกรณ์ เช่นเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจ าสินเพิ่มพูน เป็นต้น สิ่ง
ที่จ าเป็นต้องมี ประกอบการใช้ระบบเงินฝาก คือ สมุดคู่ฝาก 
และ/หรือการ์ดรายบัญชี ที่ต้องใช้ส าหรับพิมพ์ลง รายการ
เคลื่อนไหวทางบัญชี 
คุณลักษณะที่ส าคัญของระบบเงินฝาก ประเภทเงินฝาก 
สามารถใช้กับระบบเงินฝากหลากหลายประเภทที่มีอยู่ใน
วงการสหกรณ์ สามารถก าหนดเง่ือนไขของเงินฝาก ดอกเบี้ย
แต่ละประเภทได ้การพิมพ์สมุดคู่ฝาก พิมพ์ลงการ์ด สามารถ
พิมพ์รายการฝาก-ถอน ลงสมุดคู่ฝาก และลงการ์ด สามารถ
น ารายการที่ค้างพิมพ์ออกมาได้โดยอัตโนมัติ โดยเรียง
รายการตามล าดับวันเวลาที่เกิดรายการ สามารถบันทึก
รายการรายวัน[3]  

 

4. วิธีการด าเนินงาน   
4.1 ขอบเขตระบบงาน 
 ระบบสหกรณ์ การเกษตร (การเงินและเงินฝาก ) 

ประกอบไปด้วย 2 Module ได้แก่ Module เงินฝาก และ 
Module การเงิน โดยมีผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ User การเงิน และ User เงินฝาก ซึ่งมีการแบ่งสิทธิ์การ
ใช้งานที่แตกต่างกันไป คือ User การเงิน มีสิทธิ์ในการ
ท างานแค่ในส่วนของการเงิน User เงินฝาก มีสิทธิ์ในการ
ท างานแค่ในส่วนของเงินฝาก ซึ่งมีรายละเอียดการท างาน
ดังต่อไปนี้  
 4.1.1 ระบบการเงิน (Finance) 
  - สามารถเปิดงานประจ าวันได้ 
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  - สามารถควบคุมเงินสดได้ 
  - สามารถตรวจสอบเงินสดได้ 
  - สามารถ รับ/จ่าย ตามประเภท(การเงิน) ได้ 
  - สามารถปิดงานได้ 
  - สามารถยกเลิกรายการได้ 
  - สามารถออกรายงานต่างๆได้ 
 4.1.2 ระบบเงินฝาก (Deposit) 
  - สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ให้สมาขิกได้ 
  - สามารถท าการฝากเงินให้สมาชิกได้ 
  - สามารถท าการถอนเงินให้สมาชิกได้ 
  - สามารถท าการปิดบัญชีเงินฝากให้สมาชิกได้ 
  - สามารถตรวจสอบเลขสมุด/ใบ Cert ได้ 
  - สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก
    ได้ 
  - สามารถย้อนรายการได้ 
  - สามารถอายัดบัญชีได้ 
  - สามารถดูบัญชีเงินฝากสมาชิกได้ 
  - สามารถออกรายงานต่างๆได้ 
4.2 การออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสหกรณ์การเกษตร
(ระบบการเงิน และ ระบบเงินฝาก) ซึ่งการออกแบบระบบ
นั้น ได้มีการออกแบบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ  

ด้วย Context Diagram การวิเคราะห์โครงสร้างของฐาน  

ข้อมูลและความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลโดยอธิบายถึงการ ทา
งานของระบบในส่วนต่างๆ ดังภาพท่ี 1 

 
รูปที่ 1. แผนผังบริบท (Context Diagram) 

 

 แผนภาพบริบทจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของการท างาน
ของระบบงานใหม่ว่ามีกระบวนการท างานและบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับระบบอย่างไรบ้างทั้งยังแสดงให้ถึงเส้นทางการ
ไหลของข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 การเงิน คือ บุคคลที่จะท าหน้าที่ดูแลควบคุมการเงิน
ทั้ งหมดโดยมีการ เปิ ดงานประจ าวัน  ควบคุมเงินสด
ตรวจสอบเงินสด รับ/จ่าย ตามประเภท (การเงิน) ปิดงาน
ยกเลิกรายการ และ ออกรายงานต่างๆ 

เงินฝาก คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ดูแลการ เปิดบัญชีเงิน
ฝากใหม่ให้สมาขิก ท าการฝากเงิน-ท าการถอนเงินให้สมาชิก 
ท าการปิดบัญชีเงินฝาก ตรวจสอบเลขสมุด ตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก  ย้อนรายการ  อายัดบัญชี  
ดูบัญชีเงินฝากสมาชิก และ ออกรายงานต่างๆของเงินฝาก 

 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ 
5.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)Intel® Core™ i5 

processor 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) 8.00 GB 

- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) 750 GB 

- เครื่อง Server 

5.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
ภาษาท่ีใช้พัฒนา  

1.ภาษาC#  เป็นภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดล ที่ใช้
ระบบชนิดข้อมูลแบบรัดกุมและสนับสนุนการเขียน
โปรแกรมเชิงค าสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ การ
เขี ยน โปรแกรม เชิ งฟั งก์ ชั น  การเขี ยน โปรแกรม เชิ ง
กระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (แบบคลาส) และ
การเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ[4] 

2. CSS คือภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบเอกสาร HTML 

ให้มีความสวยงาม[5] 

3. Java Script  เป็นภาษาสคริปต์ใช้ในหน้าเว็บเพื่อ
ประมวลผลข้อมูลที่ฝั่งของผู้ใช้งาน แต่ก็ยังมีใช้เพื่อเพิ่มเติม
ความสามารถในการเขียนสคริปต์โดยฝังอยู่ในโปรแกรมอื่นๆ
[6] 

โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา  
1. Microsoft Visual Studio 2010 เป็นเครื่องมือท่ีช่วย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์
เว็บแอปพลิเคชัน และ เว็บเซอร์วิซ ระบบที่รองรับการ
ท า งาน นั้ น มี ไม โค รซ อฟ ท์  วิ น โด วส์  พ็ อ ค เก ต  พี ซี
Smartphone และ เว็บเบราว์เซอร์ ในปัจจุบัน[7] 
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 2. PowerBuilder เป็นโปรแกรมที่ ใช้ในการพัฒนา 

application ต่ า ง ๆ  โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ข อ ง  visual 

programming โดยการน า control ต่างๆมาวาง และเขียน 
script (power script) ที่  event ต่ างๆ  ของ control ที่
น ามาประกอบกันเป็น program application  

3.  Oracle Database 10g เป็ น  Object-Relational 

Database Management System (ORDBMS) 

หมายความว่า สามารถท างานได้ ทั้งในรูปแบบ Rational 

และบางคุณสมบัติของ Object Oriented ได้โดย Oracle 

Database Server นั้น มีความสามารถท างานร่วมกันกับ 
Software หลายๆ  ตั วได้  จากผู้ ผลิ ตหลายราย  และ
สนับสนุนมาตรฐานระบบเปิดต่างๆ [8] 

4. Ireport เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซส าหรับสร้าง
รายงาน สามารถสร้างรายงานได้ในแบบ WYSIWYG ตัว
ซอฟต์แวร์สร้างขึ้นด้วยภาษาจาวา[9] 

โปรแกรมจัดการฐานข้อมลู  
1. MySQL  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีหน้าที่เก็บ

ข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากระบบงานที่สร้างขึ้น โดย
ใช้ภาษา SQL[10] 
การรักษาความปลอดภัย 

1. SSL เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อ
ป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย 
Internet โดยข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งระหว่าง Client และ 
Server จะถูกเข้ารหัสลับ โดยโปรแกรมที่ส่งข้อมูล เป็นผู้
เข้ารหัสและโปรแกรมที่รับข้อมูลเป็นผู้ถอดรหัส (โดยใช้วิธี 
Public key) นอกจากการเข้ารหัสลับในลักษณะนี้แล้ว SSL 

ยังสามารถปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลได้อีกด้วย 
อีกทั้ ง ตัวโปรแกรมรับข้อมูลจะทราบได้หากข้อมูลถูก
เปลี่ยนแปลงไปในขณะก าลังเดินทางจากผู้ส่งไปยังผู้รับ 

2. Token เป็นอุปกรณ์ส าหรับสร้างรหัสลับ ที่สามารถใช้
เข้าระบบได้เพียงครั้งเดียว (One Time Password) โดย
ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ Token ได้จะต้องทราบ "รหัส Token" 

ก่อนเพื่อใช้เข้าไปสร้างรหัสลับในอุปกรณ์ Token 

3. ENCRYPTION PASS การเข้ารหัสข้อมูลเป็นวิธีการที่
ท าเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้สามารถแปลความได้จาก
บุคคลทีเ่ราไม่ต้องการให้เขาเข้าใจข้อมูล 

4. SQL Injection เป็นวิธีการป้องกัน พวก Hacker ใน
การลวงข้อมูลต่างๆ ตอนที่เราท าการใส่  Username และ 
password โดยที่จะมีการ “กรอง” ข้อมูลขาเข้าที่มาจาก 
Web Browser ผ่านมาทางผู้ใช้ Client อย่างละเอียด และ 

ท าการ “กรอง” ข้อมูลที่มีลักษณะที่เป็น SQL injection 

statement ออกไปเสียก่อนที่จะส่งให้กับระบบฐานข้อมูล 
SQL ต่อไป 

การใช้ Stored Procedure หรือ Trigger ก็เป็นทางออก
หนึ่งในการเขียนโปรแกรมสั่งงานไปยังระบบฐานข้อมูล SQL 

ซึ่ งมี ค วามปลอดภั ยมากกว่ าการใช้  “Dynamic SQL 
Statement ” กับฐานข้อมูล SQL ตรงๆ 
 
6. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 

ท าการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนาระบบ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นก่อน โดยใช้
ข้อมูลที่จ าลองขึ้นเอง และหลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานท าการ
ทดสอบระบบ  โดยใช้ข้อมูลจริงในการทดสอบ  เพื่อหา
ข้อผิดพลาดในการใช้งานและหาในส่วนที่จะต้องการเพิ่มเติม 

และนามาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
จริง ดังต่อไปนี้ 
 6.1 หน้าจอ รับ/จ่าย ตามประเภท(การเงิน) เมื่อเข้าสู่
หน้าจอนี้หืท าการเลือกประเภทรายการ เช่น รายการรับ 
รายการจ่ายเป็นต้นใส่รหัสพนักงานของคนท่ีได้รับเงิน/ หรือ
จ่ายเงินในช่องสมาชิก หรือคลิกเลือกปุ่มค้นหาสมาชิกใน
กรณีที่ผู้รับ/จ่ายเงินเป็นสมาชิก หรือคลิกเลือกอ่ืนๆ ในกรณี
ทีผู่้ได้รับหรือจ่ายเงิน ไม่มีเลขรหัสพนักงาน หรือเป็นรายการ
เบ็ดเตล็ด   แต่ต้องใส่ ช่ือ – ช่ือสกุลของผู้ได้รับเงินหรือ
จ่ายเงินเองด้วย จึงจะสามารถท ารายการได้ จากนั้นที่ส่วน
ของ “รายการ” ให้เพิ่มรหัสรายการจากรหัสรายการที่มี 
แล้วใส่จ านวนเงินในช่องจ านวนเงิน เพื่อท าการลงรับเงินจาก
ธนาคาร หลังจากน้ันกดปุ่ม save ดังภาพท่ี2 

 

 
รูปที่ 2. ตัวอย่างหน้าจอหลักระบบการเงิน  

 
 6.2 หน้าจอการฝาก/ถอน/ปิดบัญชีเงินฝาก เมื่อเข้าสู่
หน้าจอน้ีให้ท าการใส่เลขบัญชีที่ต้องการท ารายการลงในช่อง 
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“เลขที่บัญชี” (ช่องที่ว่าง) โดยต้องน าหน้าด้วยเลขที่กลุ่มเงิน
ฝากเสมอ (01, 02) ห้ามใส่เฉพาะเลขบัญชีด้านหลังอย่าง
เดียว หากเลขบัญชีนั้นมีอยู่และยังไม่ถูกปิดบัญชีจะปรากฏ
หน้าจอให้เลือกท ารายการว่าจะท ารายการฝาก ถอน หรือ
ปิดบัญชี หลังจากท่ีเลือกประเภทรายการเรียบร้อย จะเข้าสู่
หน้าจอท ารายการ ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี ้
1. แสดงประเภทรายการที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนั้น 

2.แสดงจ านวนเงินคงเหลือที่ท ารายการได้ ยอดคงเหลือจะ
เปลี่ยนไปตามจ านวนยอดท ารายการโดยอัตโนมัติ ทุกๆครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนจ านวน   ยกเว้นกรณีปิดบัญชี 

3.แสดงช่ือบัญชีท่ีก าลังท ารายการอยู่ในขณะนั้น 

4. แสดงตัวเลือกการท ารายการแบบมีสมุดหรือไม่มีสมุด ถ้า
ท ารายการแบบไม่มีสมุดสามารถมาเปลี่ยนจุดนี้ได้ 
5. แสดงช่องส าหรับใส่ข้อมูลยอดท ารายการ โดยปกติแล้ว 

หลังจากที่เข้าสู่หน้าจอท ารายการแล้ว โปรแกรมจะลากทึบ
ให้อัตโนมัติ เจ้าหน้าที่สามารถใส่จ านวนท ารายการได้เลย
โดยไม่ ต้องลากทึบซ้ า  ในกรณี ที่ ท ารายการปิดบัญ ชี 
เจ้าหน้าท่ีไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น เพียงตรวจสอบยอดสุทธิ
ให้ถูกต้องก็พอ 

6.  แสดงยอดสุทธิท้ังหมดที่ท ารายการ แตกต่างจากยอดท า
รายการคือ ยอดท ารายการอาจมีทั้งยอดเงินสด และยอดเงิน
โอน / เช็ค แต่ยอดสุทธิจะมีได้แค่ยอดเดียว คือยอดรวมของ
รายการทั้งหมดนั่นเอง 
 หลังจากที่ใส่ข้อมูลจนครบเรียบร้อย ให้ท าการsaveทุก
ครั้ง ไม่เช่นนั้นจะไม่มีการบันทึก ดังภาพท่ี3 

 

 
รูปที่ 3. ตัวอย่างหน้าจอหลักระบบเงินฝาก 

 

7. ผลการวิจัย 
 จากการท าวิจัยเรื่องระบบสหกรณ์การเกษตร(ระบบเงิน
ฝาก และ ระบบการเงิน) ระหว่างท าการพัฒนาและท าการ
ตรวจสอบโปรแกรมได้ เกิดข้อผิดพลาดขึ้น  และเมื่ อ
ผู้พัฒนาโปรแกรมไปให้ผู้ใช้งานท าการทดสอบพบว่าผู้ใช้งาน
มีความต้องการเกี่ยวกับระบบเพิ่มเติม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

7.1 ปัญหาระหว่างการพัฒนาโปรแกรม 
 7.1.1 หน้าจอการปดิวันท าการของระบบการเงินเมื่อท า
การเปิดวันและท ารายการต่างๆครบหมดแล้วระบบไม่
สามารถท าการปิดวันท าการของวันน้ันได้ ผู้พัฒนาจึงท าการ
แก้ไขโดยเพิ่มข้อมลูในโปรแกรมให้สัมพันธ์กับฐานข้อมลูให้
ระบบสามารถท างานได้ตามปกต ิ

 7.1.2 หน้าจอการการฝาก/ถอน/ปิดบัญชี เมื่อท าการ
ระบุเลขท่ีบัญชีของผู้ต้องการท ารายการเสร็จแล้วข้อมูลการ
ท ารายการไม่แสดงข้ึนมาทางหน้าจอ ผู้พัฒนาจึงท าการ
แก้ไขโดยการปรับเปลีย่น เพิ่มเติม ข้อมูลในฐานข้อมูลและ
ลบข้อมูลบางส่วนในโปรแกรมเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้
ตามปกต ิ

 7.1.3 หน้าจอท่ีท าการปริ้นสลิปตา่งๆ ไม่สามารถท า
การปริ้นสลิปได้ ผู้พัฒนาจึงท าการแก้ไขโดยการเพิ่มเติมและ
ก้ าขค าสั่งในโปรแกรมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนใน
ฐานข้อมูล 

7.2 ความต้องการเพ่ิมเติม  
 7.2.1 ทางผู้ใช้งานต้องการที่จะให้ระบบสามารถพมิพ์
รายงานประจ าเดือนและรายงานประจ าป ีทางผู้พัฒนา
ระบบจึงได้จัดสร้างหน้าจอรายงานและเพิ่มรายงานตา่งๆที่
ผู้ใช้งานต้องการ  

 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โปรแกรมที่พัฒนานั้นมีความสามารถดังนี้  
 8.1 เนื่องจากมีระบบคอมพิวเตอรเ์ข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมลู ท าให้ข้อมูลมรีะเบยีบ ถูกต้องง่ายต่อการค้นหา 
และลดความผิดพลาดที่เกดิขึ้นกับข้อมูล  

 8.2 เนื่องจากการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดเกบ็ข้อมลูท าให้จัดเก็บข้อมลูต่างๆ เป็นไปอย่างมรีะเบยีบ
ถูกต้อง และมีการค านวณยอดเงินต่างๆได้อย่างถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้น  

 8.3 เนื่องจากน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมลูต่างๆท าใหผู้้ใช้สามารถท ารายการให้กับสมาชิก
แต่ละรายได้รวดเร็ว สะดวก และมีความถูกต้อง  
ข้อเสนอแนะ 

ในอนาคตควรมีการพัฒนาให้มี Application เพื่อให้
สมาชิกสหกรณ์สมารถท ารายการผ่านสมาร์ทโฟนได้ เช่น 
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ดูการเคลื่อนไหวบัญชี และการ
โอนเงิน เป็นต้น 
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บทสรุป 
 จากการพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตร(ระบบเงินฝาก 
และ ระบบการเงิน) ระบบได้มีการทดลองใช้งานในบางส่วน 
เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาจึงยังไม่สามารถสรุปผล
ความแม่นย าของระบบได้ แต่ในส่วนที่ใช้งานได้จริงในนั้น มี
ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถจัดการระบบสหกรณ์ได้อย่าง
เป็นระเบียบ ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และข้อมูลมีความ
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนบทความขอขอบพระคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ช่วยสนับสนุนในทุกๆด้าน คณะ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ได้
ให้ความรู้ค าแนะน า แนวทาง และค าติชมต่าง ๆ รวมถึงคุณ
โกวิทย์ เจนครองธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอโซแคร์ 
ซิสเตมส์ จ ากัด ที่ให้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ อีกทั้งยัง
เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้การท างานอย่างแท้จริง ให้ค าแนะน า
และเอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นในการพัฒนาโครงงานท าให้
สมบู รณ์ ยิ่ งขึ้ น  โดยการให้พบผู้ ใช้ งานจริ ง สุดท้ ายนี้
ขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการทดสอบโปรแกรมอย่างเต็มที่   ท าให้
โครงการนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี
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บทคัดย่อ 
ระบบสหกรณ์ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานซึ่งมีหลากหลาย

รูปแบบ สมาชิกและหุ้น (Member and Share) เป็นส่วน
หนึ่งของระบบสหกรณ์การเกษตรที่จ าเป็นต้องมี จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ สมาชิก และหุ้น ซึ่งระบบสหกรณ์
การเกษตรเดิมที่มีอยู่แล้วนั้น จากโปรแกรมในอดีตที่เป็น
รูปแบบ DOS แล้วส่ วนใหญ่ ได้พัฒนามาเป็นรูปแบบ 
Windows Application แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้เพียงพอ ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาจากรูปแบบ 
Windows Application เป็นรูปแบบ Web Application 
ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือการด าเนินการต่างๆ ท างาน
ได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีสถานะออนไลน์อยู่ตลอดเวลาง่ายต่อการ
จัดการท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อน Web Application ยัง
สามารถใช้งานได้โดยผ่านเว็บบราวเซอร์ได้  โดยไม่ต้องมีการ
ลงโปรแกรมที่ตัว Client อีกทั้งในอนาคตยังสมารถพัฒนา
ระบบให้ดีขึ้นยิ่งกว่า เพราะปัจจุบันมีผู้พัฒนาและผู้เชี่ยวชาญ 
Web Application มากขึ้น อีกทั้งก าลังเป็นท่ีนิยม  

 
ค าส าคัญ: สหกรณ์การเกษตร, สมาชิก และหุ้น 

 
ABSTRACT 

The current version of cooperative system software 
was developed and used for a long time. It was first 
developed under Windows Application to use under 
Windows environment. However, it is difficult for 
users (officers) to access the system remotely. So this 
project is to transform a Windows application to a web 
application. It helps users to work more efficiently as 
users can access information or process any 
operations a web browser. In addition, using web 
application can ease users to create a report (iReport) 
without having to install any software on a PC. 

 
Key World: Cooperative, member and share 

 
1. บทน า 

สหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันทางการเงินแบบหนึ่ง ซึ่ง
มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกันและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักส่งเสริมการออม และ
ช่วยเหลือโดยการให้กู้ยืม เ งิน เพื่อแก้ ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวได้ 

สมาชิกและหุ้น (Member and Share) เป็นส่วนหนึ่งที่
ส าคัญของระบบสหกรณ์การเกษตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ สมาชิก และหุ้น สมาชิกมีหน้าที่หลักของระบบ คือ 
สมัครสมาชิกให้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิก อนุมัติการเป็น
สมาชิก จัดการผู้รับประโยชน์ รวมไปถึงท าการลาออกจาก
การเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกที่ต้องการลาออก เป็นต้น หุ้นมี
หน้าท่ีหลักของระบบ คือ เมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็สมารถซื้อหุ้น
ได้ ในสหกรณ์การเกษตรจะแตกต่างกับสหกรณ์ออมทรัพย์
คือไม่บังคับให้ซื้อหุ้น สมาชิกทุกคนสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้
ตามความต้องการ เมื่อถือหุ้นจ านวนมากเท่าไหร่ก็จะ
สามารถกู้เงินได้มากขึ้นตามจ านวนหุ้นที่ถือและสามารถใช้
หุ้นค าประกันตอนกู้เงินได้ อีกทั้งสมาชิกจะได้เงินปันผลหุ้น
ตอนสิ้นปี เป็นต้น 

ระบบสหกรณ์การเกษตรเดิมเป็นรูปแบบ DOS แล้วได้
พัฒนามาเป็นรูปแบบ Windows Application ท าให้แบบ 
DOS แทบจะไม่เหลือเลยเพราะจะหาคนพัฒนาหรืออุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับ DOS ท าได้ยากขึ้น ในปัจจุบันสหกรณ์ต่างๆ
จึงนิยมใช้ในรูปแบบ Windows Application แต่ก็ยังไม่
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สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เพียงพอ เพราะ
เทคโนโลยีไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนามากขึ้นทุกวัน ซึ่งในการ
ติดตั้งโปรแกรมแบบ Window Application จะต้องติดตั้งที่
ตัว Client ทุกๆตัว เมื่อต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม 
จะต้องแก้ไขทุกๆเครื่องท าให้เกิดการเสียเวลา แต่ถ้าเป็น
แบบ Web Application เมื่ อมีการแก้ ไขหรือปรับปรุ ง
โปรแกรม ก็สามารถแก้ไขได้สะดวก เช่น แก้ไขที่ Server 
เพียง 1 เครื่อง ก็สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ ไม่ต้อง
แก้ไขทุกเครื่องที่ลงโปรแกรมเหมือนระบบเดิม และปัจจุบัน
นี้ก็มีผู้พัฒนาและผู้เช่ียวชาญด้าน Window Application 
น้อยลง แต่ด้าน Web Application กับมีเพิ่มมากขึ้น ท าให้
สามารถพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตรได้ง่ายยิ่งข้ึนจากเดิม 

ดังนั้น จึงได้พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์การเกษตรใน
รูปแบบ Web Application ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
ของสมาชิกให้มีความถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะมีการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีสถานะออนไลน์อยู่ตลอดเวลาง่ายต่อการ
จัดการท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อน หรือข้อผิดพลาด และยัง
สามารถใช้งานได้โดยผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ โดยไม่ต้องมีการ
ลงโปรแกรมที่ตัว Client ส าหรับการออกรายงานจะใช้
โปรแกรม iReport ในการพัฒนาเพราะมีคุณสมบัติที่ช่วยใน
การสร้างไฟล์เอกสารได้หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถน าไป
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานด้านต่างๆได้ 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสมาชิกและหุ้นส าหรับ

สหกรณ์ 
2. เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีความสะดวกถูกต้อง

และรวดเร็วมากข้ึน 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 
3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์  (Laptop) ที่ ใช้ส าหรับพัฒนา
โปรแกรม 2 เครื่อง 

- เครื่อง Server 

3.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
- ระบบปฏิบัติการ วินโดว์ 8 (Windows 8) 
- โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาด้วยภาษา C# [1] 
- โปรแกรม Ireport เพื่อใช้ในการออกรายงาน [2] 

- โปรแกรม Powerbuilder ใช้ส าหรับเขียนดาต้าเบส 
(Database) [3] 

- โปรแกรม Data Window ใช้ส าหรับเขียนหน้าจอ
โปรแกรม 

- โปรแกรม Oracle Database 10g เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
หลักของระบบ [4] 

- โปรแกรม Firefox ใช้ส าหรับเป็นเว็บบราวเซอร์ (Web 
Browser) 

- โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ใช้ตรวจสอบข้อมูล 

3.3 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา 
- ภาษา C# ใช้ในการพัฒนาระบบ 
- ซีเอสเอส (CSS) ใช้ในการจัดส่วนองค์ประกอบของ

หน้าจอและการตกแต่งเว็บไซต์ 
- จาวาสคริปต์ (Java Script) ใช้ส าหรับตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล 
- ภาษาเอสคิวแอล (sql) ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูล  
 

4. ขอบเขตของระบบงาน 
 มีผู้ใช้งานระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ผู้ใช้ทั่วไป (User) 
และ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งมีรายละเอียดการท างาน 
ดังนี ้

1. จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนเสมอ (Login) 
2. สามารถสมัครสมาชิกได้ (Register Member) 
3. สามารจัดการข้อมูลสมาชิกได้ (Manage Member) 

3.1 ค้นหาข้อมูลได้ (Search Member) 
3.2 สามารถเพิ่มข้อมูลได้ (Add Member) 
3.3 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (Edit Member) 

4 . สามารถจัดการสังกัดหน่วยงานของสมาชิกได้  
(Manage under Detail) 
4.1 สามารถค้นหาข้อมูลได้ (Search Move under 

Detail) 
4.2  สามารถเพิ่มข้อมู ล ได้  (Add Move under 

Detail) 
4.3  สามารถแก้ ไขข้อมูลได้  (Edit Move under 

Detail) 
5. สามารถจัดการลาออกจากการเป็นสมาชิกได้  

(Manage Change Resignation) 
5 .1  สามารถค้ นหาข้ อมู ลสมา ชิกได้  (Search 

Member) 
5 . 2  ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล ไ ด้  ( Edit Change 

Resignation) 
6. ส า ม า ร ถจั ด ก า รผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ชน์ ไ ด้  ( Manage 

Beneficiary) 
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6.1 สามารถค้นหาข้อมูลได้ (Search Beneficiary) 
6.2 สามารถเพิ่มข้อมูลได้ (Add Beneficiary) 
6.3 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (Edit Beneficiary) 

7. สามารถจัดการเกี่ยวกับหุ้นได้ (Manage Shares) 
7.1 สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ (Buy Shares) 
7.2 สามารถถอนหุ้นได้ (Withdraw Share) 

8. สามารถจัดการค่าคงท่ีได้ (Manage Constant) 
8.1 ประเภทการสมัคร (เช่น สมัครใหม่ , โอนจาก

สหกรณ์อื่น) (Register Type) 
8.2 สาเหตุการลาออก (เช่น ผิดข้อบังคับสหกรณ์ , 

บันทึกขอลาออก, ถึงแก่กรรม) (Resignation) 
8.3 ประเภทสมาชิก (เช่น สมาชิกปติ , สมทบ) 

(Member Type) 
8.4 รหัสรายการ (เช่น B/F:ยกโทษมาต้นปี) (Code 

List) 
9. ประมวลผลปิดสิ้นปีหุ้น-หนี ้
10. สามารถออกออกรายงานได้ (Report) 

10.1 รายงานแสดงจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 
10.2 รายงานสมาชิกลาออก 
10.3 รายงานการย้ายกลุ่ม 
10.4 รายงานแสดงจ านวนสมาชิกคงเหลือท้ังหมด 
10.5 รายงานแสดงจ านวนสมาชิกคงเหลือทั้งหมด 

รายกลุ่ม 
10.6 รายงานที่อยู่สมาชิก 
10.7 รายชื่อสมาชิกการเข้าร่วมประชุม 
10.8 รายงานแสดงจ านวนสมาชิกคงเหลือทั้งหมด 

(ใบปะหน้า) 
10.9 รายงานแสดงจ านวนสมาชิกทั้งหมด (ใบปะ

หน้า) 
10.10 รายงานการซื้อหุ้น 

 11. สามารถ Reprint ใบเสร็จได้ 
12. สามารถออกจากระบบได้ (Logout) 
หมายเหตุ เมื่อเข้าสู่ระบบ (Login) ผ่านแล้ว ส่วนของ

ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถท างานได้ทุกหน้าจอ แต่ใน
ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป (User) จะได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน
ว่าได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ (Admin) ให้สามารถใช้
งานฟังก์ชัน(หน้าจอ)ไหนได้บ้าง 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกและหุ้นส าหรับสหกรณ์มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. การให้บริการมีความสะดวกถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น 
และป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด 
 

6. จุดเด่นระบบ 
 1. ส่วนใหญ่ข้อมูลเรียกใช้มาจากค่าคงที่ท าให้ผู้ใช้ทั่วไป 
(User) ใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2. การท างานของแต่ล่ะฟังก์ชัน จะต้องมีการยื่นค าขอ
ก่อน แล้วจึ งต้องอนุมัติอีกครั้ ง เพื่อป้องการการเกิด
ข้อผิดพลาด 
 3. ระบบสามารถออกรายงานได้ เพื่อให้ผู้ ใช้ทั่วไป 
(User) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสะดวกมากขึ้น 
 

7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 วางแผนการด าเนินงาน 

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของระบบสหกรณ์การเกษตร ซึ่ง
ระบบสหกรณ์การเกษตรเดิมที่มีอยู่แล้วนั้น โปรแกรมใช้ใน
รูปแบบเดิมแบบ Windows Application ต้องมีการลง
โปรแกรมที่ตัว Client ท าให้เกิดการเสียเวลาหากมีการ
พัฒนาโปรแกรมซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
เพียงพอ จึงได้ท าการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบใหม่ไปเป็น 
Web Application ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือการ
ด าเนินการต่างๆ ของระบบ ท างานได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีสถานะ
ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งไม่ต้องมีการลงโปรแกรมที่ตัว 
Client 
7.2 รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบงาน 

ผู้พัฒนาระบบได้มีการศึกษาปัญหาและความ ต้องการ
ของผู้ใช้ทั่วไประบบ ท าการรวบรวมข้อมูลและปัญหา การ
ด าเนินงานของระบบสหกรณ์การเกษตร โดยท าการศึกษา
จากข้อมูลระบบสหกรณ์เกษตรต่างๆ และสอบถามความ
ต้องการจากผู้ใช้ทั่วไปจริงว่าต้องการเพิ่มเติมหรือปรับแก้ใน
ส่วนไหนให้ครอบคลุม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
 7.3.1 แผนผังบริบท (Context Diagram) 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสหกรณ์การเกษตร
(สมาชิกและหุ้น ) ซึ่ งการออกแบบระบบนั้น ได้มีการ
ออกแบบรายละเอียดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
Context Diagram การวิเคราะห์โครงสร้างของฐานข้อมูล 
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และความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลโดยอธิบายถึงการ ท างาน
ของระบบในส่วนต่างๆ ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 แผนผังบริบท (Context Diagram) 

 
 7.3.2 ออกแบบหน้าจอ 
 นอกจากศึกษาความต้องการของระบบ และซอฟต์แวร์
ต่างๆแล้ว ยังต้องมีการออกแบบส่วนท่ีติดต่อประสานกับผู้ใช้ 
(User Interface Design) ทั้งการออกแบบการแสดงผล 
(Output Design) และส่วนรับข้อมูลเข้า (Input Design) 
ดังนี ้
- การออกแบบการน าเข้าข้อมูล ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ สมัคร
สมาชิก อนุมัติเลขสมาชิก แก้ไขข้อมูลสมาชิก  และท า
รายการหุ้นหนี้ เป็นต้น  

หน้าจอสมัครสมาชิก เมื่อเข้าสู่หน้าจอการท างานของ
หน้าจอสมัครสมาชิกจะพบฟอร์มหน้าจอส าหรับใบค าขอ
สมาชิก มีไว้เพื่อส าหรับกรอกข้อมูลประกอบไปด้วย ครั้งที่
สมัคร, ประเภทสมัคร, สังกัดย่อย, รหัสค าน าหน้า,ช่ือ, สกุล, 
เพศ และกลุ่ม เป็นต้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save ระบบจะ
แสดงการยืนยันการบันทึก (Confirm Action) ถ้าหาก
ยืนยันระบบจะท าการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอใบค าขอสมัครสมาชิก 

 หน้าจออนุมัติเลขสมาชิก เมื่อเข้าสู่หน้าจอการท าอนุมัติ
เลขสมาชิกจะพบฟอร์มข้อมูลส าหรับอนุมัติเลขสมาชิก 
ประกอบไปด้วย เลขที่ใบสมัคร , กลุ่ม, วันที่สมัคร และช่ือ
สมาชิก เป็นต้น จากนั้นให้กดปุ่มอนุมัติ แล้วกดปุ่มสร้างเลข 
ระบบจะท าการรันเลขทะเบียนอัตโนมัติ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 
Save ระบบจะแสดงการยืนยันการบันทึก ถ้าหากยืนยัน
ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 หน้าจออนุมัติเลขสมาชิก 

หน้าจอแก้ไขข้อมูลสมาชิก เมื่อเข้าสู่หน้าจอ สามารถท า
การกรอกทะเบียนสมาชิกหรือกดปุ่มค้นหาข้อมูลสมาชิกได้ 
จากนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม 
save ระบบจะแสดงการยืนยันการบันทึก (Confirm 
Action) ถ้าหากยืนยันระบบจะท าการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข
ลงในฐานข้อมูล ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสมาชกิ 

 
หน้าจอท ารายการหุ้น-หนี้ เมื่อเข้าสู่หน้าจอ สามารถท า

การค้นหาข้อมูลสมาชิกที่ต้องการโดยการกรอกทะเบียน
สมาชิกหรือกดปุ่มค้นหา แล้วท ารายการซื้อหุ้นให้แก่สมาชิก
กรอกที่ช่องยอดซื้อหุ้นตามจ านวนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม 
save ระบบจะท าการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลและแสดงผล
ทีแก้ไขแล้วในฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล ดังภาพที่ 5  
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอท ารายการหุ้นหนี้ 

- การออกแบบส่วนแสดงผล ได้แก่ การแสดงรายละเอียด
สมาชิก, Reprint ใบเสร็จ และออกรายงานต่างๆ เป็นต้น  

หน้าจอรายละเอียดสมาชิก (Detail Member) เมื่อเข้าสู่
หน้าจอ สามารถท าการค้นหาข้อมูลสมาชิกที่ต้องการ โดย
กรอกเลขสมาชิกหรือกดปุ่มค้นหา จากนั้นระบบจะท าการ
แสดงข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกที่ค้นหา ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอรายละเอียดสมาชิก 

 
 หน้าจอ Reprint ใบเสร็จ เมื่อเข้าสู่หน้าจอ สามารถท า
การค้นหาใบเสร็จย้อนหลังโดยกรอกทะเบียนสมาชิก, วันที่
ใบเสร็จ และผู้ท ารายการ เป็นต้น จากนั้นกดปุ่มดึงข้อมูล 
แล้วเลือกใบเสร็จที่ต้องการ และกดปุ่มพิมพ์ ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอ Reprint ใบเสรจ็ 

 
หน้าจอการออกรายงาน โดยเมื่อเข้าสู่หน้าจอ สามารถ

เลือกรายงานที่ต้องการ แล้วท าการกรอกข้อมูลตามหน้าจอ 
จากนั้นเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ ดังภาพที่ 8  
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอตัวอย่างการออกรายงาน 
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7.4 เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ 

เป็นข้ันตอนการเขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ด้วย
ภาษา C# .net ภาษา C# ใช้ในการพัฒนาระบบ CSS ใช้ใน
การจัดส่วนองค์ประกอบของหน้าจอและการตกแต่งเว็บไซต์ 
จาวาสคริปต์  (Java Script) ใช้ส าหรับตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL 
ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนาระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
ผู้ใช้ทั่วไป (User) และผู้ดูแลระบบ (Admin) 
- ส่วนการท างานของผู้ใช้ทั่วไป (User) 

สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยเมื่อกรอกข้อมูล
เรี ยบร้อยแล้ว  กดปุ่ ม เข้ าสู่ ร ะบบ  (Login) ระบบจะ
ตรวจสอบ ฐานข้อมูล (database) รหัสสาขา (coop_id), ช่ือ
ผู้ใช้ (user_name) และรหัสผ่าน (Password) หากท าการ
กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะท าการตรวจสอบ
สิทธิ์การใช้งานอีกครั้งว่าสามารถใช้งานฟังก์ชันหรือหน้าจอ
ไหนได้บ้าง จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างเมนูหลัก โดยสามารถใช้
งานได้เฉพาะฟังก์ชันที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 
(Admin) เท่านั้น การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป (User) แต่ละคน
จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการอนุญาตของผู้ดูแลระบบ 
(Admin) หากต้องการที่จะออกจากระบบ (Logout) โดย
กดเมนูออกจากระบบ (Logoff) จากนั้นระบบจะท าการ
เคลียร์การใช้งาน และกลับสู่หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) ดัง
ภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
- ส่วนการท างานของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยเมื่อกรอกข้อมูล
เรี ยบร้อยแล้ว  กดปุ่ ม เข้ าสู่ ร ะบบ  (Login) ระบบจะ
ตรวจสอบ ฐานข้อมูล (database) รหัสสาขา (coop_id), ช่ือ
ผู้ใช้(user_name) และรหัสผ่าน (Password) หากท าการ
กรอก ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วจะเข้าสู่หน้าต่างเมนูหลัก 
โดยสามารถใช้งานได้ทุกๆระบบ(หน้าจอ) ดังภาพที่ 10 อีก
ทั้งยังสามารถก าหนดสิทธ์ใหผู้้ใช้ทั่วไปได้ 

  

 
ภาพที่ 10 หน้าจอเลือกระบบ 

 
การให้สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป สามารถท าได้โดย

การ เลือกระบบ Admin->เลือกเมนูผู้ใช้ทั่วไป->สิทธิ์การใช้
งานของผู้ใช้ทั่วไป->คลิกเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยม 
แล้วกดปุ่ม Save ระบบจะแสดงการท าการบันทึก ดังภาพที่ 
11 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอให้สิทธ์ิการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป 

 

7.5 ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 
ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ได้ท าการทดสอบ และปรับปรุง

โปรแกรมจนมีความมั่นใจแล้วว่า ระบบสามารถท างานได้
จริง ไม่ติดปัญหา และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ทั่วไป
(User) แล้ว จากน้ันจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง
ต่อไป 

7.6 จัดท าเอกสารประกอบการใช้งาน 
มีการจัดท าเอกสารคู่มือประกอบการใช้งาน (User 

Documentation) เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
โปรแกรม อีกทั้งให้ทราบถึงขั้นตอนหรือวิธีใช้งานของ
ฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรมที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นมา 
 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานระบบสหกรณ์การเกษตร (สมาชิก

แ ล ะ หุ้ น )  Agriculture Cooperative System (Member 
and Share) ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบการท างานของระบบ 
ท าให้ทราบถึงปัญหาในการท างานของระบบ นอกจากนี้ยังมี
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
8.1 สรุปผล 

ระบบสหกรณ์การเกษตร (สมาชิกและหุ้น) Agriculture 
Cooperative System (Member and Share) ผู้จัดท าได้ท า
การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ท าให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือการด าเนินการต่างๆ ของระบบ ให้
มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้ทั่วไปด้านการเก็บข้อมูลสมาชิก ลดขั้นตอนที่
ซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล โดยระบบจะมีผู้ใช้ทั่วไปเพียง 2 
ประเภท คือ 

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
2. ผู้ใช้ทั่วไป (User) 
หลักการท างานหลักๆ ของระบบ ได้แก่ การเพิ่มข้อมูล

สมาชิกในสหกรณ์ จัดการข้อมูลสมาชิกในส่วนต่างๆ การซื้อ
หุ้นของสมาชิก และอื่นๆ ระบบยังสามารถใช้งานผ่าน Web 
Browser เช่น Firefox ท าให้ท างานได้สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีสถานะ
ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา ง่ายต่อการจัดการ และไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อน อีกทั้ง Web Application ยังสามารถใช้งานได้โดย
ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ โดยไม่ต้องมีการลงโปรแกรมที่ตัว 
Client ระบบได้พัฒนาโดยใช้ภาษา C# .Net ผู้พัฒนาได้ใช้ 
Oracle เป็นฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม iReport ในการ
ออกรายงาน 

8.2 ปัญหาของระบบ 
1. ระบบสหกรณ์การเกษตร (Agriculture Cooperative 

System) เป็นระบบใหญ่ มีการเก็บข้อมูลที่มากมายซับซ้อน 
และยังมีระบบย่อยอีกหลายระบบ ซึ่งแต่ละระบบก็มีความ
ซับซ้อนแตกต่างกันไปตามการใช้งาน 

2. การท างานในส่วนของสมาชิกและหุ้น (Member and 
Share) มีความซับซ้อนของการท างานในบางหน้าจอ เพราะ
การท างานบางฟังก์ชันจ าเป็นต้องท ารายการในฟังก์ชันอื่น
ก่อน จึงจะสามารถท างานในฟังก์ชันนี้ได้ ท าให้ผู้ใช้ทั่วไป 
(User) เกิดความสับสนว่าระบบมีปัญหา 
8.3 วิธีแก้ไขปัญหา 

1. จากระบบใหญ่ จะแบ่งเป็นระบบย่อย คือ สมาชิก
และหุ้น (Member and Share), การเงิน (Finance), เงิน
ฝาก (Deposit) สินเช่ือ (Loan) และอื่นๆ โดยแบ่งการ
ท างานของแต่ละระบบย่อยให้ชัดเจน 

2. แก้ไขความซับซ้อนของหน้าจอโดยการสร้าง List 
Menu เพื่อแบ่งประเภทหน้าจอการท างาน 

3. สร้างคู่มือการใช้งานของระบบให้แกผู้้ใช้ทั่วไป (User) 

8.4 ข้อเสนอแนะ 
1. ในอนาคตควรมี ก ารพัฒนา ให้ มี สหกรณ์ ทา ง

อิ เล็กทรอนิกส์  ที่ สามารถท าธุรกรรมทางการเ งินได้
หลากหลายช่องทาง ผ่านทางโทรศัพท์ (SMS alert) ตลอด 
24 ช่ัวโมง เพื่ออ านวยความสะดวกให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพทางการเงิน เช่น ยอดคงเหลือในบัญชี รายการ
ธุรกรรมทางการเงินย้อนหลัง รายการบัญชีเคลื่อนไหว
ระหว่างวัน และยังสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกวัน 

2. ควรท าระบบ ATM (Automatic Teller Machine) 
หรือ เครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติแก่สมาชิกสหกรณ์ 
เพราะสามารถท างานได้หลากหลาย เช่น ถอนเงิน ฝากเงิน 
โอนเงิน ช าระค่าสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย บัตรกดเงินสด 
(ATM) ในปัจจุบันที่เป็นเครือข่ายของ Visa และ Master 
Card ยังสามารถใช้ซื้อสินค้าแล้วบริการได้ทั่วโลกรวมถึงการ
ซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย 

3. ระบบสหกรณ์การเกษตร ไม่ได้มีเพียงแค่สมาชิกและ
หุ้น ยังมีระบบอื่นๆ อาทิ สินเช่ือ เงินฝาก การเงิน บัญชี ซื้อ
ขาย และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ใน
การพัฒนาระบบ ผู้จัดท าเป็นเพียงรุ่นแรกของโครงการ ซึ่ง
โครงการ IT Coop (Innovation Co-operative) เป็น การ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จ ากัด 
กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนา และกระจายเทคโนโลยี
ทางสหกรณ์การเกษตรรวมทั้งสถาบันอื่นๆ ที่มีก าลังการซื้อ
น้อยผลักดันให้มาใช้เทคโนโลยีทางด้านสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น 
ผู้ จั ดท า ได้ เห็นว่ า โครงการ IT Coop (Innovation Co-
operative) นี้  ตรงตามนโยบาย Digital Economy (การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่) ของรัฐบาล จึงต้องการได้รับการ
สนับสนุน และเผยแผ่โครงการนี้ให้ก้าวไกลมากยิ่งข้ึน[5],[6] 

 

9. กิตติกรรมประกาศ 
โครงการในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทาง

คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ คุณโกวิทย์ เจนครองธรรม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จ ากัด ที่ให้มี
ส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยการให้พบผู้ใช้ทั่วไปจริง และ
ขอขอบคุณที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาตลอด
ช่วงระยะเวลาในการท าโครงการ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
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สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด ท่ีให้ความช่วยเหลือใน
การทดสอบโปรแกรมอย่างเต็มที่  ท าให้โครงการนี้สามารถ
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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แหล่งที่มา http://www.thaicreate.com. (วันที่สืบค้น 28 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559). 
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ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิทยบริการ 
Computer Laboratory Booking System 

ปิติพร เสือทอง¹ และอารีรัตน์ ชูพันธ์¹   
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
pitipornsuathong@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ปริญญานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิทยบริการของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและจัดการ โดยน ามาแก้ไข
ปัญหาข้อผิดพลาด  ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ แผนกงานวิทย
บริการ  พัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 

application) สามารถตรวจสอบสถานะของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถท าการ
จองผ่านเว็บ และสามารถอนุมัติการจองผ่านเว็บ          
การก าหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกันในแ ต่ละกลุ่มผู้ใช้     
ซึ่งระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกงาน       
วิทยบริการจะพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP (Professional 

Home Page) และโปรแกรม MySQL ซึ่งจะควบคุมระบบ
การจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดย phpMyAdmin ของ
โปรแกรมจ าลองฐานข้อมูล AppServ ท าให้จัดการ
ฐานข้อมู ลการจองห้องสามารถท าการจองห้อง สามารถ
ตรวจสอบสถานะของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองและติดตามผลการอนุมัติผ่านระบบได้ 
ดังนั้นจึงเลือกใช้โปรแกรมเหล่านี้ในการพัฒนาระบบจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิทยบริการ ซึ่งผลที่
ได้จากการพัฒนาระบ บคือระบบสามารถลดขั้นตอนการ
ท างานจึงมีความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติผลการจองห้อง
ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลมากข้ึน 

 

 
 
 
 

Abstract 
The purposed of this study was to develop a 

Computer Laboratory Booking System at the sefl- 

study center, Collage of  Industrial Technology 

and Management. The system can be fix some 

errors, reduce duplication of data, and improves 

the efficiency of the operation. 

The Computer Laboratory Booking System was 

developed in the style of web applications that 

can check the status of the computer and reserve 

through the website.and the system can assign 

access in different data on each user group. The 

Computer Laboratory Booking System developed 

by using the PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

and MySQL program will control management 

system database. The PhpMyAdmin database 

and  AppServ Simulator for make the booking 

database administration. Reservations can be 

report some details for checking the status of 

computer laboratory and self-study center. The 

results from the development of the system were 

reduced some work process, and fast approval 

results in lock causes the system has an 

effectively manage more data.  
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1. บทน า 

เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
และมีบทบาทส าคัญในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง           
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามารถท าการ
ประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว    
โดยอาศัยองค์ประกอบอ่ืนๆ ช่วยในการจัดการ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการและการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน  

ในส่วนของแผนกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยี -
อุตสาหกรรมและจัดการ มีการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในการเข้าใช้
บริการจะต้องท าการติดต่อเพื่อขอใช้ห้องด้วยตัวเองหรือการ
โทรศัพท์เพ่ือสอบถามท าให้เกิดความยุ่งยาก อาจเกิด
ข้อผิดพลาด อาจเกิดปัญหาการซ้ าซ้อนของข้อมูล  

จากปัญหา ดังกล่าว จึงมีแนวความคิดพัฒนาระบบจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิทยบริการ        
เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด และความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แ ผนก

งานวิทยบริการของวิทยาลัยเทค โนโลยีอุตสาหกรรมและ
จัดการ 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 บุคลากร 

  3.1.1 สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username และ 
Password 

3.1.2 สามารถตรวจสอบตารางการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ 

3.1.3 สามารถท าการจองห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

3.1.4 สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ 

3.2 เจ้าหน้าท่ีวิทยบริการ 

  3.2.1 สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username และ 
Password 

3.2.2 สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานได้ 
3.2.3 สามารถตรวจสอบตารางการใช้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ 
3.2.4 สามาร ถท าการจองห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ได้ 
3.2.5 สามารถจัดการข้อมูลการจองได้ 
3.2.6 สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติการจอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ 
3.2.7 สามารถพิมพ์ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ได้ 
3.3 หัวหน้าวิทยบริการ 

  3.3.1 สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username และ 
Password 

3.3.2 สามารถตรวจสอบตารางการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ 

3.3.3 สามารถท าการจองห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

3.3.4 สามารถอนุมัติการจองห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

3.3.5 สามารถเรียกดูรายละเอียดการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ 

3.3.6 สามารถพิมพ์ต ารางการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได้ 
 
4. วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ จองห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ แผนกงานวิทยบริการ มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน คือ 

 4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 4.2 ออกแบบระบบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
สามารถออกแบบได้ในส่วนหน่ึง คือ แผนผังบริบท 
(Context Diagram) ผังกระแสข้อมูล (Data Flow 

Diagram) ฐานข้อมูล และรูปแบบหน้าจอโปรแกรม 

4.3 พัฒนาระบบ โดยเขียนโปรแกรมตามหลักการและ
โครงสร้างต่างๆ ท่ีได้ท าการออกแบบไว้โดยใช้ภาษา PHP 

โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ คือ Appserv Version 

2.5.10 และโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล คือ โปรแกรม 
phpMyAdmin Version 2.10.3 
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4.4 ทดสอบระบบ เป็นการน าโปรแกรมที่ได้พัฒนาไป

ทดสอบใช้งานเพื่อหาข้อผิดพลาด 

4.5 จัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน 

4.6 สรุปผลเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่มาของการพัฒนาระบบ 
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5. ผลการวิจัย 
 ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิทย
บริการ มีการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ให้บริการการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อนุมัติการจองห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ สามารถ ท าการ ตรวจสอบ สถานะ
ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้  และสามารถพิมพ์
เอกสารตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอตารางการใช้ห้อง 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอบันทึกการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจออนุมัติการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิทย
บริการ สามารถ จัดการข้อมูลพื้นฐาน บันทึก การจ อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และท าการ อนุมัติการจอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
แก้ปัญหาการซ้ าซ้อนของข้อมูล และระยะเวลาการท างาน 

 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์ อาจ ารย์สุพัช
ชา คงเมือง อาจารย์เสาวคน ธ์ ชูบัว อาจารย์ศักริ นทร์ กลีบ
แก้ว อาจารย์สุภา เพชรกรดที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมท าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้อง และขอขอบคุณ
นายศุภณัฐ พรมคีรี เจ้าหน้าที่วิทยบริการ (วิทยาลัย
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เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและจัดการ ) ที่ช่วยเหลื อและ
อนุเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี 
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ระบบแผนที่รถโดยสารประจ าทางมหาวิทยาลัยพะเยา 

Bus Monitoring and Tracking System for University of Phayao  

นายวัฒชลัช ฐานิศวร์ และ นายปฎิพล ปันยวง 

สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

Emails: 56023017@up.ac.th, 56022971@up.ac.th 

  

บทคัดย่อ 

   ระบบแผนที่รถโดยสารประจ าทางมหาวิทยาลัย
พะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้สมาร์ท
โฟนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ในการใช้งาน จุดเด่น
ของระบบ คือ การแจ้งเตือนของระบบช่วยให้นิสิต
ประหยัดเวลาในการรอรถโดยสารประจ าทางและระบบ
ถูกออกแบบมาในรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวก ใน
หน้าต่างการใช้งานเดียวกัน  

   กระบวนการใช้งานของระบบเริ่มจากเข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบแผนที่ซึ่งเป็นหน้าแรกของ
ระบบ แผนที่จะมีการแสดงต าแหน่งสถานีตามจุดต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยพะเยาและต าแหน่งปัจจุบันของ
ผู้ใช้งาน สามารถเลือกสถานีต้นทางและยืนยันสถานีต้น
ทางที่จะขึ้น จากนั้นระบบจะบังคับให้ผู้ใช้เลือกสถานี
ปลายทางและยืนยันสถานีปลายทางที่จะลงจากนั้นจึง
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ จะมีการแจ้งเตือนเมื่อรถ
โดยสารประจ าทางใกล้ถึงสถานีที่ เลือกไว้  แสดง
ต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางและเวลาโดยประมาณที่
รถจะมาถึงสถานีน้ัน 

   จากการวิเคราะห์และการทดสอบ จะพบว่ามีการแจ้ง
เตือนในแต่ละสถานีแตกต่างกันเพราะระยะทาง เวลา 
และความเร็วของรถโดยสารที่ไม่เท่ากัน ท าให้การแสดง

เวลาเมื่อแจ้งเตือนไม่เท่ากัน จึงใช้เวลาโดยเฉลี่ย แต่มี
การแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางที่ค่อนข้าง
แม่นย าท าให้การแจ้งเตือนมีปัญหาน้อยลงและใช้งานได้
อย่างปกต ิ

Abstract 

   Bus Monitoring and Tracking System for 
University of Phayao has objects to support the 
bus lines inside University of Phayao’s area by 
Android application on smart phone to use. 
The prominent point is warning of system help 
student use less time for travel and the system 
is designed for easy usability on one window.  

   Usability’s process start at “sign in” for enter 
a map of system. The map has positions of 
stations and current position can select “first 
station” for get on the system will enforce to 
select “last station” for get off then finish the 
process. Be alert warning when approaching 
the bus, show bus location and estimated time 
of arrival at the bus station from analysis and 
testing.  
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   The notification each station is different 
because of the distance, time and speed of the 
bus as well. As a result, the time when the 
notification is not conformable. So takes an 
average time but show the location of the bus 
and that position would arrive. The warning 
notices on the campus near the bus reached 
set. Can be check bus routes at the University. 

1. บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

   เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่อนุญาตให้นิสิตขับขี่
รถจักรยานยนต์ขึ้นไปภายในมหาวิทยาลัยได้ เพราะทาง
เส้นทางจากหน้ามหาลัยพะเยานั้นไปถึงจุดเปลี่ยนรถ มี
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นท่ีเป็นเส้นทางภูเขา
ความลาดชัน และคดเคี้ยว อาจเกิดอุบัติเหตุกับนิสิต
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้  ท าให้มหาวิทยาลัย
มีนโยบาย  “รถเมล์ม่วง” เป็นรถโดยสารประจ าทางที่
คอยบริการ รับ-ส่ง จากจุดรอรถประจ าทางหน้ามหาลัย
เข้าสู่จุดรอรถโดยสารประจ าทางหน้าอาคารเรียนต่างๆ
ที่ก าหนดไว้ 

   บางครั้งการรอรถโดยสารประจ าทางใช้เวลานาน 
เพราะเวลารถโดยสารออกจากสถานีต่างๆมีเวลาไม่
แน่นอน จึงท าให้มีปัญหาต่างๆ อาทิเช่น เข้าเรียนสาย , 

เข้าร่วมกิจกรรมล่าช้า, ผิดนัดกับอาจารย์ และมาไม่ทัน
ขึ้นรถประจ าทางที่ก าลังออกรถ เป็นต้น 

ดังนั้น ระบบแผนที่รถโดยสารประจ าทางมหาวิทยาลัย
พะเยาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  จึง
จัดท ามาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้
ประหยัดเวลาในการรอรถโดยสารประจ าทาง และรู้ว่า
เดินทางมาถึงต าแหน่งไหน และมีการแจ้งการเตือนเมื่อ

รถโดยสารประจ าทางมหาวิทยาลัยใกล้มาถึงจุดที่
ก าหนดไว้ สามารถเลือกดูเส้นทางการเดินรถโดยสาร
ประจ าทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้  

 วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อสร้างระบบแผนท่ีรถโดยสารประจ าทาง
มหาวิทยาลยัพะเยาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอยด ์

  2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายที่เดิน
ทางเข้าออกภายในมหาวทิยาลัยพะเยา 

  3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้พัฒนาและผู้ที่สนใจ
น าไปต่อยอดต่อไป 

ประโยชน์จะได้รับ 

   1. ระบบแผนท่ีรถโดยสารประจ าทางมหาวิทยาลัย
พะเยาที่สามารถใช้งานไดจ้ริง 

   2. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของผู้พัฒนา  

   3. อ านวยความสะดวกแก่ กลุ่มเป้าหมายทีเ่ดิน
ทางเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอบเขต 

   1. ระบบสามารถตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบันของ
ผู้ใช้งานและก าหนดต าแหน่งของสถานีต่างๆได ้

   2. ระบบสามารถตรวจสอบระบบรถโดยสารได้
ต่อเมื่อมีการแจ้งเตือน 

   3. ระบบสามารถก าหนดสถานตี้นทางและปลายทาง
ได ้

   4. ระบบสามารถแจ้งเตือน เมื่อรถโดยสารประจ าทาง
ใกล้ถึงสถานีต้นทางและปลายทางได ้
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2. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

   ในส่วนน้ีจะกล่าวถึง หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของระบบแผนที่รถโดยสารประจ าทางมหาวิทยาลัย
พะเยาบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ ซึ่ง
หลักการต่างๆ ท่ีน าเสนอนี้จะเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการน าข้อมลูเหล่านั้นมาใช้พัฒนา
ระบบแผนทีร่ถโดยสารประจ าทาง มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน หลัก อันประกอบไป
ด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักการพฒันาระบบ  
แบบจ าลองกระบวนการพัฒนา  หลักการออกแบบ
ระบบด้วยยูเอ็มแอล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนที่โลก 

(ท่ีมา : http://wowboom.blogspot.com/2009/11/world-

map.html) 

 

แผนที่กูเกิล 

(ท่ีมา : http://www.google.com) 

 

 

การท างานของ GPS, AGPS และ GPS Tracking 

(ที่มา: http://www.amnuaymotor.com/gps-

tracking-technology/) 

การระบุเส้นและพื้นที่ 

 

การลากเส้นแบบปดิ-เปิด (Polyline) 

(ท่ีมา : http://www.gplates.org/user-

manual/EditGeometries.html) 

 

การสร้างพื้นที่ผิว (Polygon) 

(ท่ีมา : http://www.fun-stuff-to-do.com/geometric-shapes-

worksheets.html) 

หลักการพัฒนาระบบ 
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(ที่มา : http://itlaw.wikia.com/SDLC [1]) 

 

หลักการของวงจรการพัฒนาระบบโดยเริ่ม
จากการท าความเข้าใจปัญหา วางแผน วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ ออกแบบภาพรวมและส่วนย่อย ท าการพัฒนา
ตามที่ออกแบบและมีการทดสอบต่างๆ จนกระทั่งมีการ
บ ารุงรักษาระบบ การส่งเสริมและการประเมินระบบ 

 

 

 

(ท่ีมา : 
http://www.1000sourcecodes.com/2012/05/software-

engineering-incremental-model.html [1]) 

การประมวลผลหลายรอบเพื่อให้มีการท างาน
ต่อเนื่องจนเสร็จเพราะมีการแบ่งงานเป็นส่วนๆและแบ่ง
ท าต่อเนื่องสมบูรณ์ 

 

 

เครื่องมือ 

 

โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ  

(ท่ีมา : http://javatechig.com/tools/installing-

android-studio) 

 

 

สมาร์ทโฟนรุ่นแอลจี จสีี ่

(ท่ีมา : http://snbyte.com/lg-g4-spigen-cases-

revealed/) 

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

 

(ที่มา: https://guviblogs.wordpress.com/) 

ใช้ภาษาจาวาและเอ็กซ์เอ็มแอลในการพัฒนา เพราะ
เป็นภาษาที่รองรับในเครื่องมือแอนดรอยด์สตูดิโอ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการพัฒนาระบบ 
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หลักการออกแบบด้วยภาษาที่ ใช้อธิบาย
แบบจ าลองต่างๆ 

แผนภาพที่ใช้แสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ 

 

ภาพรวมของระบบ 

 

แผนภาพที่ใช้แสดงกิจกรรมการท างาน 

 

ฟังก์ช่ันเลือกสถานีต้นทาง 

 

ฟังก์ช่ันเลือกสถานีปลายทาง 

 

 

 

ฟังก์ช่ันการแจ้งเตือน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การประยุกต์ใช้ Google Maps API ในการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด 

 

(ทีมา: 

http://lexitron.nectec.or.th/public/NCIT_2010_Bangkok%20_

Thailand/index_files/papers/37-p095.pdf [2]) 

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Google Maps 

API เป็นระบบที่พัฒนาส าหรับให้เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
ปราบปรามยาเสพติดได้น าไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้า
ระวังและติดตามจับกุมผู้ต้องหา โดยสามารถก าหนด
พื้นที่แหล่งเสี่ยง ผู้ค้า ผู้เสพ สถานที่ค้า และจุดตรวจ 
บนแผนท่ี Google Maps ได้ 

Waze 

 

(ท่ีมา : https://www.waze.com) 

เป็นแอพพลิเคชันน าทางที่ปรับการใช้งาน
แผนที่รูปธรรมดาในรูปแบบของ GPS รวมไดร์เวอร์ใน
พื้นที่แบ่งปันข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์และเพื่อ
ประหยัดเวลา เงิน ก๊าซและปรับปรุงทุกวัน 

“3. ระเบียบวิธีการด าเนินงาน” 

ระเบียบวิธีการพัฒนา 

1.การวางแผน 

เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความเป็นไปได้ใน
แง่มุมต่างๆ และระยะเวลาในการพัฒนามักมีระยะเวลา
ค่อนข้างสั้นเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการ  

2.วิเคราะห์ความต้องการ 

ค้นหาความต้องการของระบบและวิเคราะห์
ความต้องการนั้น เพื่อให้ได้ภาพรวมและหน้าที่การ
ท างานของระบบ (ใคร, อะไร, เมื่อไหร่, ที่ไหน, ท าไม, 
อย่างไร)  

3.ออกแบบ 

เพื่อขยายความให้ชัดเจนว่าควรด าเนินการ
พัฒนาระบบอย่างไร หลักการคือ การออกแบบหน้าจอ
ระบบและการออกแบบโครงสร้างระบบ 

4.การเขียนโปรแกรม 

แบ่งงานและวิเคราะห์งานย่อยนั้นๆ พัฒนา
ตามขั้นตอนการท างานและที่ออกแบบไว้ จากนั้นท า
การทดสอบย่อยเป็นครั้งๆ จนเสร็จสมบูรณ์ แล้วน ามา
รวมกัน ท าการทดสอบภาพรวมเพื่อให้ได้ตามความ
ต้องการที่คาดหวังไว้ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนา
ระบบ 
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5.การทดสอบ 

มีการทดสอบระบบ และการท างานย่อยๆ
ตามความต้องการถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่ สามารถ
รอบรับการท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

6.การบ ารุงรักษาระบบ 

เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นใน
อนาคต หรือเพิ่มความสามารถให้ระบบท างานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดย จัดท าระบบความช่วยเหลือและจัดเก็บ
เอกสารข้อมูลและโค้ด 

ภาพหน้าจอการท างานแบบจ าลองจาก
ต้นแบบ  

 

1. เข้าสู่ระบบ 

 

2. แสดงแผนที่และต าแหน่งตา่งๆ 

 

 

3. เลือกสถานีต้นทางและยืนยัน 
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4. ยืนยันเพื่อเลือกสถานีปลายทางต่อ 

 

 

 

5. เลือกสถานีปลายทางและยืนยนั 

 

 

6. มีการแจ้งเตือน 

หมายเหตุ : ขณะนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข จึงไม่สามารถแสดงภาพจริงได้ 
ขออภัยด้วย ณ ที่นี้ 

เอกสารอ้างอิง 

[1] งานท่ีปรึกษาไอท ีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต,ิ (2558), SDLC (ออนไลน์), 
สืบค้นจาก: 
http://www.swpark.or.th/sdlcproject/index.ph

p/component/content/article/14-sample-

data-articles/87-2013-08-09-08-39-48 และ 
http://itlaw.wikia.com/SDLC 

[2] Google, (2559), Google API [Online],  Google 

Map [Online],  GPS [Online], AGPS [Online], 

GPS Tracking [Online],  Geofencing [Online], 

Waze [Online], Available 

http://www.google.com 
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แอปพลิเคชันแผนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 

Application Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University’s Map on Android 
Operating System 

 

นางสาวอรวรรณ ธีระกาย 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

wanjawan@hotmail.co.th 

      

บทคัดย่อ 

แอปพลิเคชันแผนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง
ส าหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
โดยใช้ App inventor ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลแผนที่ภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
สามารถน าทางผู้ใช้ รวมทั้งแสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
ของมหาวิทยาลัยและของอาจารย์ ซึ่งสามารถโทรออก
ได้ทันที นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังแสดงข่าวสารจาก  
เฟซบุ๊กกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ
นักศึกษาใหม่หรือบุคคลที่ เข้ามาติดต่องานภายใน
มหาวิทยาลัย 

Abstract 
Application Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 

University’s Map was developed as an alternative for 
Android operating system mobile phone users. The 
application was developed by App inventor Program. The 
objectives of the developed were helped the users to find 
the places in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
by the map and also users can navigate, the application 

also offer the university and teachers phone number which 
can be dialed immediately. In addition, the application also 
displays the news of Division of Student Development 
Facebook for the benefit of the new students or people 
who need to contact within the University. 

 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน , แอนดรอยด์ , Android, 

Application 

1. บทน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี

บุ ค ค ล า ก ร อ ยู่ ภ า ย ใน ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นจ านวนมาก มีอาคารและ
ส านักงานตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่และทุกปีจะมีนักศึกษา
เข้าใหม่เป็นจ านวนมากเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ตั้ ง อ ยู่ ใน ตั ว เมื อ ง จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยาท าให้นักศึกษาสะดวกสบายในการ
เดินทางดังนั้นนักศึกษาส่วนมากจึงเลือกที่จะเข้ามา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแห่งน้ี 

ปัญหาของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีอาคาร
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เรียนหรือส านักงานมากมายตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ถ้า
ให้นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ติดต่องานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี- 
อยุธยามีการสับสนในการหาอาคารเหล่านี้ ถึงแม้ว่า
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีแผน
ที่ อาคารต่ าง ๆ  ไว้แต่ ส าหรับนั กศึ กษาใหม่ หรือ
บุคคลภายนอกอาจไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่ นอกจาก
ปัญหาในการหาอาคารแล้ว เรื่องกิจกรรมของนักศึกษา
และหมายเลขโทรศัพท์ของในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและของอาจารย์ก็อาจจะไม่เผยแพร่
ให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึงหรือบุคคลเหล่านั้นอาจพลาด
กิจกรรมไป 

แนวทางการแก้ปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้จัดมี
แนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกที่ต้องการทราบอาคารในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยังสามารถน าทางผู้ใช้
จากต าแหน่งปัจจุบันไปยังอาคารที่เราต้องการ รวมถึง
การแสดงข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลหมายเลข
โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และของอาจารย์  ได้ อี กด้ วยท า ให้ การใช้ ชีวิต ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา มีความ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงานนักศึกษา 
 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
 

3. ขอบเขตของโครงงานนักศึกษา 
3.1 ส า ม า ร ถ ค้ น ห า อ า ค า ร ต่ า ง  ๆ  ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.2 สามารถน าทางผู้ใช้จากต าแหน่งปัจจุบัน
ไปยังอาคารที่ต้องการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3.3 แสดงข่าวสารกิจกรรมนักศึกษา 
3.4 แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและของอาจารย์สามารถโทร
ติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชัน 

3.5 สามารถค้นหาอาจารย์ผู้สอนได้ 
 

4. วิธีด าเนินงานวิจัย     
    ใน ก า รพั ฒ น าแ อ ป พ ลิ เค ชั น แ ผ น ที่ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา
ตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย และวางแผน 
ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของการ

พัฒนาแอปพลิเคชันแผนที่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
จากปัญหาของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีอาคารเรียน
หรือส านักงานมากมายตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ท าให้
นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือบุคคลภายนอกที่ เข้ามา
ติดต่องานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี-
อยุธยามีการสับสนในการหาอาคารเหล่านี้ ถึงแม้ ว่า
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีแผน
ที่ อาคารต่ าง ๆ  ไว้แต่ ส าหรับนั กศึ กษาใหม่ หรือ
บุคคลภายนอกอาจไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่ นอกจาก
ปัญหาในการหาอาคารแล้ว เรื่องกิจกรรมของนักศึกษา
และหมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุ ธยาก็อาจจะไม่ เผยแพร่ ให้ กับ
นักศึกษาอย่างทั่วถึงหรือบุคคลเหล่านั้นอาจพลาด
กิจกรรมไป ดังนั้นผู้จัดจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ต้องการ
ทราบอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และยังสามารถน าทางผู้ใช้จากต าแหน่งปัจจุบันไปยัง

908



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

อาคารที่เราต้องการ รวมถึงการแจ้งเตือนของกิจกรรม
ต่าง ๆ และข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานต่าง 
ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อีก
ด้ วยท า ให้ ก าร ใช้ ชี วิ ต ใน มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ -
พระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

 
ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล  
            ข้อมูลทั้งหมดที่ได้น ามาใช้ประกอบในการวิจัย
และเรียบเรียงในการจัดท าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมจาก
หนังสือ งานวิจัยและสอบถามทางผู้เช่ียวชาญโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต (Observa- 

tion) โดยข้อมูลที่ได้มีทั้งข้อมูลที่ เป็นบทสนทนและ
รูปภาพ เพื่อน าข้อมูลมาท างานวิจัยนี้  
 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบแอปพลิเคชัน 

0

                         
                     Google Map 

         

                          

                       
                        

            -       

             

              
             

              

               

           

                               

            

           

          

                      
                    

             
           

 
ภาพที่ 1. แผนภาพกระแสข้อมูล 

         ( Context Diagram ) ของแอปพลิเคชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 สถาปัตยกรรมระบบ 

 
ภาพที่ 2. สถาปัตยกรรมระบบ 
(System Architecture) 

ขั้นตอนที่ 5  พัฒนาแอปพลิเคชัน และทดสอบ 
       ในการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ท าการ
พัฒนาแอปพลิเคชันและท าการทดสอบการท างานของ
แอปพลิเคชันไปพร้อมกัน เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถ
ใช้งานได้อย่างถูกต้อง  
 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
ภาพที่ 3. Application’s icon 

รูปไอคอนแสดงรูปตราสัญลักษณ์และสีของมหาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสื่อให้คนที่ต้องการจะ
ใช้งาน เข้าใจว่าแอปพลิเคชันนี้ เป็นแอป -พลิเคชันเก่ียวกับ
อะไร 
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ภาพที่ 4. หน้าจอเมนูหลักของแอปพลิเคชัน 
หน้าหลักของแอปพลิเคชัน จะมีด้วยกัน 4 เมนู

หลัก ซึ่งได้แก่ เมนูแผนที่ เมนูข่าวสารและเมนูเบอร์โทรศัพท์
อาจารย์ และเมนูเบอร์โทรศัพท์มหาลัย แต่ละเมนูเม่ือท าการ
คลิกเข้าไปก็จะปรากฏข้อมูลหน้าต่างเมนูที่เราท าการคลิกเข้า
มา  

 

 
ภาพที ่5. หน้าจอเมนูแผนที่จะแสดงหน้าเลือกการค้นหา 

หน้าต่างของหน้าเลือกการค้นหาจะมกีารค้นหาให้
เลือก 2 การค้นหาได้แก่ การค้นหาอาจารย์ การค้นหาอาคาร 
แต่ละเมนูเม่ือท าการคลิกเข้าไปก็จะปรากฏข้อมูลหน้าต่างเมนู
ที่เราท าการคลิกเข้ามา 

 
ภาพที ่6. เลือกการค้นหาอาจารย์ 

หน้าต่างของหน้าเลือกการค้นหาอาจารย์นี้จะแสดง
รายช่ืออาจารย์จากนั้นเลือกรายช่ืออาจารย์ที่ต้องการแล้วกด
เลือก 

 

 
ภาพที ่7. แสดงการค้นหาอาจารย์ 

เม่ือกดเลือกรายช่ืออาจารย์ที่ต้องการแล้วจะแสดง
หน้าข้อมูลของอาจารย์ที่เราท าการเลอืกมา 
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ภาพที ่8. แสดงเส้นทาง 

เม่ือกดเลือกน าทางแล้วจะแสดงเส้นทางจาก
ต าแหน่งที่เราอยู่ไปยังต าแหน่งที่เราต้องการ 

 

 
ภาพที ่9. เลือกการค้นหาอาคาร 

หน้าต่างของหน้าเลือกการค้นหาอาคารนี้จะแสดง
รายช่ืออาคารจากนั้นเลือกรายช่ืออาคารที่ต้องการแล้วกด
เลือก 

 

ภาพที ่10. แสดงการค้นหาอาคาร 
เม่ือกดเลือกรายช่ืออาคารที่ต้องการแล้วจะแสดง

หน้าข้อมูลของอาคารที่เราท าการเลือกมา 
 

 
ภาพที ่11. แสดงเส้นทาง 

เม่ือกดเลือกน าทางแล้วจะแสดงเส้นทางจาก
ต าแหน่งที่เราอยู่ไปยังต าแหน่งที่เราต้องการ 
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ภาพที ่12. หน้าจอเมนูเบอร์โทรศัพทอ์าจารย์ 
หน้าต่างของเมนูนี้จะมีแสดงรายช่ืออาจารย์ร

จากนั้นเลือกรายช่ืออาจารย์ที่ต้องการแล้วกดเลือก 
 

 
ภาพที ่13. แสดงเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ 
เม่ือกดเลือกรายช่ืออาจารย์ที่ต้องการแล้วจะแสดง

หน้าข้อมูลของอาจารย์ที่เราท าการเลือกมา 
 

 
ภาพที ่14. แสดงการโทรออก 

เม่ือกดโทรออกแล้วจะแสดงการโทรออก 
 

 
ภาพที ่15. หน้าจอเมนูเบอรโ์ทรส่วนกลาง 
หน้าต่างของเมนูนี้จะมีแสดงเบอร์โทรศัพท์

ส่วนกลางของมหาลัย 
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ภาพที ่16. แสดงการโทร 

   เม่ือกดโทรออกแล้วจะแสดงการโทรออก 
 

 
ภาพที ่17. หน้าจอเมนูข่าวสาร 

หน้าต่างของเมนูนี้จะมีแสดงข้อมูลข่าวสารของมหา
ลัยจากกองพัฒนานักศึกษา 

 
 

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้นักศึกษาทราบถึงต าแหน่งของอาคาร

ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
2. นักศึกษาสามารถรับรู้ข่าวสารกิจกรรมต่าง 

ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
3. สามารถโทรตดิต่อสื่ออาจารย์และเบอร์

โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน 

 

7.สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การค้นหาอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครศรอยุธยาเป็นเรื่องยาก แอปพลิเคชันนี้จึงเป็นตัว
ช่วยส าคัญเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ข้อเสนอแนะ
สามารถน าแอปพลิ เค ชันนี้ ไปต่ อยอดได้ อีก  เช่น
พัฒนาขึ้นมาใช้กับระบบปฏิบัติการ IOS  เพิ่มการดู
กิจกรรมแบบภาคปี การศึกษาได้  
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ระบบขายสินค้าหน้าร้านเฉลิมชัยการเกษตร 
Development of Point of Sale System : Case Study of Chalermchaikankaset 

 
นันทวัน  วิถีเทพ , ฤทธิชัย  ผานาค 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

nan_662626@hotmail.com , phanak108@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ

พัฒนาระบบขายสินค้าหน้าร้านเฉลิมชัยการเกษตร โดย
ระบบสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย ตรวจสอบ
สินค้าคงเหลือ และออกรายงานส าหรับผู้จัดการร้าน 2) เพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และการปฏิบัติงานของ ผู้
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ไ ด้แก่จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การพัฒนาระบบขายสินค้าหน้าร้านเฉลิมชัย
การเกษตร ด้วย Microsoft visual studio  และโปรแกรม 
Microsoft Access 2013 ส าหรับจัดการฐานข้อมูล โดย
ประยุกต์ใ ช้วงจรการพัฒนาระบบด้วยภาษา VB.net ซ่ึง
ระบบซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสามารถในด้านการ
บันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การเพ่ิมข้อมูล 
สินค้า ค านวนเงินค่าสินค้า การเช็คราคาสินค้า นอกจากนี้
ทาง ร้านยังสามารถออกรายงานประจ าวัน และเช็คสต๊อก
สินค้าคงเหลือได้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการพัฒนาระบบขายสินค้าหน้าร้านเฉลิมชัย
การเกษตร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.77, S.D. = 0.43) และ
มีความพึงพอใจมากท้ัง 3 ด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านการ
ออกแบบ มาก ( X = 4.40 ,S.D. = 0.89) ด้านการใ ช้งาน 
( X = 3.60 ,S.D. = 0.58) และด้านคู่มือการใ ช้งาน ( X = 
4.20 ,S.D. = 0.84) 

 
ค าส าคัญ : ระบบขายสินค้าหน้าร้าน 

 
 

Abstract 
Projects Business Edition aims: 1) to develop 

agricultural goods stores victory celebration. The 
system can manage customer information, sales 
information, check inventories. And reporting for 
Store Manager 2) to facilitate the service. And the 
performance of service providers efficiently. The 
statistics used for data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. Development of 
agricultural goods stores victory celebration with 
Microsoft visual studio and program management 
for Microsoft Access 2013 database. The 
application development lifecycle with VB.net 
language which developed a software system 
that is capable of recording data. Editing, deleting 
data, adding information to calculate the 
payment. Check Price In addition, the store can 
also issue daily reports. Check stock and 
inventories The study found that Users were 
satisfied with the overall development of the 
agricultural goods stores victory celebration. At a 
high level ( X = 3.77, S.D. = 0.43) and were 
satisfied with both the third order as follows. 
Design a ( X = 4.40, S.D. = 0.89) of user ( X = 3.60, 

S.D. = 0.58) and Manual ( X = 4.20, S.D. = 0.84). 
 
Keyword :  Development of Point of Sale System 
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1. บทน า 

การจัดการข้อมูลของทางร้านถ้าหากจัดเก็บเป็นเอกสาร
ก็จะยากต่อการสืบค้นเพราะเมื่อเก็บเป็นเวลานานเอกสารก็
จะเพ่ิมมากข้ึนจึงยากต่อการค้นหา สินค้าบางตัวก็มีการ
เปล่ียนแปลงราคาอยู่เสมอ การออกใบเสร็จรับ เงินให้ลูกค้า
ก็ใช้การเขียนและคิดค านวณด้วยเคร่ืองคิดเลข อาจจะต้อง
คิดย้ าหลายๆคร้ัง เพ่ือความมั่นใจ ซ่ึงอาจจะเกิดข้อผิดพลาด
ได้ เช่น การคิดราคารวมสินค้าผิด ถ้าหากลูกค้ามาซ้ือสินค้า
จ านวนมากๆ แล้วรวมราคาสินค้าผิดก็จะต้องกลับมานั่งคิด
ใหม่ต้ังแต่เร่ิม ซ่ึงจะท าให้เกิดความล่าช้าเพ่ือลดความเส่ียง
ในเร่ืองของการค านวณราคาสินค้าผิดจึง ไ ด้มีการน าเอา
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าในร้าน 
ในเ ร่ืองของราคา ปริมาณ เช็คว่าสินค้าตัวไหน ท่ีลูกค้า
ต้องการ สินค้าตัวไหนท่ีขาด 

เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านส่ิง ท่ีลูกค้าต้องการทราบเป็น
อันดับแรกก็คือ ราคา และการประเมินราคาสินค้าว่า สินค้า
ท่ีลูกค้าต้องการซ้ือมีราคารวมท้ังส้ินเท่าไหร่ มีงบประมาณ
พอไหมในการจัดซ้ือ ค่าจัดส่ง สินค้าเท่าไหร่ มีสินค้าท่ีลูกค้า
ต้องการไหม เช่น ในกรณีลูกค้าต้องการสินค้า แล้วทางร้าน
ไม่มี หรือสินค้าหมดสต็อก ก็จะท าให้ทาง ร้านขาดรายได้ใน
ส่วนนั้น แต่เมื่อเราน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ โดยใช้ในส่วนของการเช็คสินค้า การเปล่ียนแปลง
ราคาสินค้า การบันทึกข้อมูลว่าทางร้านขาดสินค้าชนิดไหน 
สินค้าชนิดไหนท่ีลูกค้าต้องการ เช่น เราส่ังสินค้ามาขาย 
จ านวน 10 ช้ิน ราคาต่อหน่วยเท่าไหร่ แล้วต้องน ามาขาย
เท่าไหร่จึงจะคุ้มทุน และจะได้ก าไรเท่าไหร่ เป็นต้น  

นอกจากเราจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการสินค้า
ในร้านแล้วเรายังสามารถจัดเก็บข้อมูลรายเดือนของร้าน 
เช่น เดือนนี้เราขายได้เท่าไหร่ เดือนท่ีแล้วเราขายได้เท่าไหร่
แล้วน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาว่าท าไมเดือนท่ี
แล้วเราจ าหน่ายสินค้าได้เป็นจ านวนมาก ท าไมเดือนนี้
จ าหน่ายได้น้อย แล้วก็น ามาวิเคราะห์เป็นรายปีว่าช่วงไหนท่ี
สินค้าเราสามารถจ าหน่ายได้เยอะเราต้องสต็อกสินค้าไ ว้
เท่าไหร่เมื่อถึง ช่วงนั้น ช่วงไหนท่ีสินค้าเราจ าหน่ายได้น้อย 
เราควรสต็อกไว้เท่าไหร่เ พ่ือป้องกันการหมดอายุของสินค้า 
เช่น ปูน เพราะปูนเมื่อเก็บไว้นานๆก็จะเกิดการแข็งตัว เรา
จึง ต้องสต็อกไว้แค่พอขายไม่ใ ห้ค้างสต็อกนาน หรือ ท่อ
เพราะต้องใช้เวลาในการผลิต ถ้าหากลูกค้าส่ังจ านวนมากๆ
เราจะต้องผลิตให้มีในสต็อกเท่าไหร่ เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้จัดท าจึงไ ด้มีแนวคิดท่ีจะน าคอมพิวเตอร์เข้ามา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาของ “ร้านเฉลิม
ชัยการเกษตร”เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า 
การบริหารจัดการสินค้าในสต็อก การคิดค านวณราคาสินค้า 
การคิดก าไรสุทธิของทางร้าน การปรับเปล่ียนราคาสินค้า 
ค่าบริการในการส่งสินค้า การเพ่ิมสินค้าใหม่ และการค้นหา
สินค้า อีกท้ังสามารถรายงานผลข้อมูลเ พ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของเจ้าของร้านได้อย่างรวดเร็ว 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1. เพ่ือพัฒนาระบบขายสินค้าหน้าร้านเฉลิมชัย
การเกษตร โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการ
ขาย ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และออกรายงานส าหรับ
ผู้จัดการร้าน 
 1.2.2. เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และการ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ระบบขายสินค้าหน้าร้าน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ระบบผู้ดูแลระบบ 
     - สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้า  
      - สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลสินค้า 
2. ระบบพนักงาน 
      - สามารถขายสินค้า เพ่ิมสินค้า รับคืนสินค้า 

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการด าเนินงาน 
4.1. ฮาร์ดแวร์ 
      4.1.1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง  
              ดังรายละเอียดดังนี้ 
                - CPU Intel Core i7-4712MQ 
                - RAM 8 GB  
                - NVIDIA GEFORCE 840M  
                - Mouse 
                - เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 
4.2. ซอฟต์แวร์ 
      4.2.1. โปรแกรม Microsoft Windows 10 
      4.2.2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS ส าหรับ 
              ตกแต่งภาพ 
      4.2.3. โปรแกรม Microsoft Office 2013 
      4.2.4. โปรแกรม Microsoft visual studio 
      4.2.5. โปรแกรม Microsoft Access 2013 
      4.2.6. โปรแกรม Snipping Tool 
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1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.5.1. น าเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา  
              (ศึกษาทฤษฏีและเทคโนโลยีท่ีใช้) 
 1.5.2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.5.3. วิเคราะห์ข้อมูล 
 1.5.4. ออกแบบโปรแกรม 
 1.5.5. พัฒนา –ทดสอบ 
   - เขียนโปรแกรม 
   - ทดสอบย่อย 
   - ทดสอบรวม 
   - ทดสอบติดต้ังระบบ 
 1.5.6. น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  
 1.5.7. จัดท าเอกสาร 
1.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1.ช่ วยให้ ลูกค้ามีความสะดวกในการจัด ซ้ือสินค้า 
สามารถส่ังสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว 
 2. ช่วยให้ง่ายต่อการเช็คราคาสินค้า เช็คสินค้าคงเหลือ
ในสต็อก ให้ง่ายต่อการส่ังซ้ือสินค้าและการบริการ 
 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
วรพงศ์  ตันพัฒน์อนันต์  (2552) วิจัยเ ร่ือง “ระบบ

ฐานข้อมูลร้านค้าปลีก – ส่ง” มี วัตถุประสงค์เพ่ือน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลสินค้า
ภายใน ร้าน จากเดิมท่ีไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการค้นหา เรียกใช้และ แก้ไขได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว เ พ่ือลดความผิดพลาดจากการจดจ าข้อมูล
สินค้าคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด และ ลดการเสียเวลาจาก
การค้นหาราคาสินค้าจากบิลส่งสินค้าและยังต้องมาค านวณ
ราคาขายอีกทีหนึ่ง  เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจการค้าขาย และเพ่ิมความสามารถในการ แข่งขันทาง
การค้ากับร้านค้าอ่ืนๆ   โดยผู้วิจัยไ ด้ใ ช้ความ รู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมระบบฐานข้อมู ล 
(Microsoft SQL Server 2008) และ โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio.NET 2010 (C#)  ในการพัฒนาระบบการ
ท างานในการจัดการฐานข้อมูลสินค้าภายในร้านค้า ท้ังการ
ซ้ือ, ขาย รวมถึงข้อมูลการยืม – คืนสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเป็นระบบมากข้ึน   

สันติ พันไธสง (2554) วิจัยเ ร่ือง “ระบบฐานข้อมูล
ส าหรับร้านค้าปลีก” มี วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและท าการ
ออกแบบระบบร้านค้าปลีก เพ่ือจัดการข้อมูลให้มีความเป็น

ระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานและแกปั้ญหาการซ ้าซ้อนของ  
เพ่ือพัฒนาระบบร้านค้าปลีก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของร้านค้าปลกี เช่น การขาย การ
จัดการคลังสินค้า การซ้ือสินค้า การบันทึกใบเสร็จ มีความ
รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดและสามารถตรวจสอบ ข้อมู ล
ย้อนห ลั งไ ด้ ใ ช้ โปรแกรม  ระ บบบาร์ โ ค้ด  ( Barcode 
System) ซ่ึ งสาม ารถพบ เห็นได้ ท่ัวไป ในธุรกิจห รือใน 
ชีวิตประจ าวัน และด้วยเหตุผลของบาร์โค้ดท่ีท าใ ห้ง่ายต่อ
การจัดเก็บข้อมูลท าให้ถูกน ามาใช้ในการจัดการ ระบบคง
คลังของธุรกิจมาก เพ่ือให้ธุรกิจมีความรวดเร็วในการจัดการ 
ลดข้อจ ากัดในเร่ืองระยะเวลา ลดเวลา ในการด าเนินงาน    

ศุภรา  เจริญภูมิ (2545) วิจัยเร่ือง “  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อความต้ังใจซ้ือในอนาคตของ ร้านค้าปลีกด้ัง เดิมในเขต
ดุสิต กรุง เทพมหานคร” การศึกษานี้มีจุดประสงค์ส ารวจ
ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านค้าปลีก ด้ังเดิมในเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ในด้านท าเลท่ีต้ัง  ด้านคุณภาพ
บริการ ด้านความเส่ียง ด้านความเพลิดเพลินในการซ้ือ ด้าน
ความคุ้มค่าเงิน ด้านความพึงพอใจในการซ้ือ และด้านความ 
ต้ังใจซ้ือในอนาคต ส ารวจปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจซ้ือ
ใน อ น าค ต ขอ ง ร้ า น ค้า ป ลีก ด้ั ง เดิ ม  ใน เ ข ตดุ สิ ต 
กรุง เทพมหานคร  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสมกับเชิง
คุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ใ ช้บริการของร้านค้าปลีก
ด้ังเดิมในเขตดุสิต กรุง เทพมหานคร จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของ ร้านค้า
ปลีกด้ังเดิมในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน 
วิเคราะ ห์ ข้ อมู ล โดยใช้การวิ เคร าะ ห์ถดถอยพหุ คูณ 
(Multiple Regression Analysis) และโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for Windows  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภครับรู้ปัจจัย
ด้านท าเลท่ีต้ัง ด้านคุณภาพบริการ ด้านความเส่ียง ด้าน
ความเพลิดเพลินในการซ้ือ ด้านความคุ้มค่าเงิน ด้านความ
พึงพอใจในการซ้ือ และด้านความ ต้ังใจซ้ือในอนาคตใน
ระดับปานกลาง และปัจจัยด้านความคุ้มค่าเงิน ความ
เพลิดเพลินในการซ้ือ และความเส่ียง มีอิทธิพลต่อความ พึง
พอใจในการซ้ือ  และความพึงพอใจในการซ้ือมีอิทธิพลต่อ 
ความต้ังใจซ้ือในอนาคต จากการวิจัยยังพบว่า ความ
เพลิดเพลินในการซ้ือของผู้บริโภคส่วนใหญ่ เกิดจากการ
ได้มาพบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกันท่ีร้านค้าปลีก
ด้ังเดิม 
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รัฐพล   ศิลากุล ( 25 52 ) วิจัย เร่ื อง “กา รจัดกา ร

คลังสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : ธุรกิจค้าปลีก -
ส่ง  ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร” มี วัตถุประสงค์เ พ่ือ
แก้ปัญหาและปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าและสินค้า
คงคลังอย่างเป็นระบบเพ่ือช่วยเพ่ิม ประสิทธิภาพในการ
ท างานและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการเก็บรักษาสินค้า ท าใ ห้
สินค้ามีต้นทุนท่ีต่ าสามารถแข่ง ขัน กับบริษัทอ่ืนได้และ
รองรับการขยายกิจการในธุรกิจค้าปลีก-ส่ง ปัจจัยการผลิต
ด้านการเกษตร โครงการนี้ศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้า
และสินค้าคงคลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่าย 
จากการเก็บ รักษาสินค้าในธุร กิจปั จจั ยกา รผลิตด้าน
การเกษตร ซ่ึงจ ากัดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ ศึกษา
ปัญหาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง   ศึกษาปัญหา
การวางผังโกดัง/คลัง สินค้า ศึกษาการแก้ปัญหาการจัดการ
คลัง สินค้าอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับการขยายกิจการของ
บริษัทในอนาคต  
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ระบบงานเดิม 

การท างานของร้านวัสดุก่อสร้างในหลายๆร้าน จะท าการ
จัดการโดยการจดสินค้าและรายละเอียดต่างๆเพ่ือบริหาร
จัดการร้านค้าลงกระดาษซ่ึงท าให้มีความล่าช้าในการบริหาร
จัดการข้อมูล และร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างมีขายในรูปแบบ
ของหน้าร้านท่ีไม่ท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี ลูกค้าท่ีต้องการซ้ือสินค้า
ต้องเดินทางเลือกดูและเลือกซ้ือท่ีหน้าร้านเพียงเท่านั้น ท า
ให้เกิดความไม่สะดวกกับลูกค้าท่ีอยู่ห่างไกลออกไปการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเ พ่ือน ามาพัฒนาระบบจัดจ าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง ไ ด้รวบรวมท่ีมาขากหลายแห่ง เช่น จากการ
สอบถามจากกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และออกแบบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3.1 แผนภูมิก้างปลา แสดงปัญหาของระบบ 

 

3.2 ปัญหาของระบบ 
เนื่องจากระบบงานเดิมยังคงใช้การบันทึกลงในกระดาษ 

ว่ามีการจัดจ าหน่ายออกเท่าไหร่ ซ้ือเข้ามาเท่าไหร่ ท าให้การ
ตรวจสอบสินค้าท าไ ด้ยาก ถ้าหากสินค้าเยอะและเกิดความ
ซ้ าซ้อนกันอาจท าให้ข้อมูลสูญหายได้ และในการท างานของ
ระบบเดิมนั้นจะใช้แรงงานคนในการท างานของทุกข้ันตอน 
ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการลูกค้าและการ
เช็คสต๊อกสินค้า เช่น ในการคิดราคาสินค้า เพราะลูกค้า 1 
ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้หลายชนิดแต่ละชนิดสามารถ
ซ้ือได้หลายช้ิน จะได้ตรวจสอบเช็คสินค้าไปในตัวว่าจ าหน่าย
ออกเท่าไหร่ ยอดคงเหลือเท่าไร จึงอาจท าให้เกิดปัญหาใน
การเช็คสต๊อกสินค้าและการคิดราคาสินค้า 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 Context diagram ระบบบริหารจัดการร้านเฉลิมชัย
การเกษตร 

 
3.3 Output Design 

 

  
   
  
   
 

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดง Output Design 
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3.4 Input Design 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดง Input Design 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบ 
4.1.1 เข้าระบบแบบ เข้าระบบเจ้าของร้าน 

 
ภาพที่ 4.1 เข้าระบบแบบ เข้าระบบเจ้าของร้าน 

 
4.1.2 เข้าระบบแบบ เข้าระบบพนักงาน 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 เข้าระบบแบบ เข้าระบบพนักงาน 

4.1.3 วิธีการเพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล (ข้อมูลสินค้า) 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 วิธีการเพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล (ข้อมูลสินค้า) 
 

4.1.4 วิธีการขายสินค้า  
 

 
 

ภาพที่ 4.4 หน้าจอการขายสินค้า การsave การคิดเงิน 
และการออกบิล 

 

4.1.5 การออกรายงาน 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 หน้าจอการออกรายงาน 
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4.2 ผลการประเมินการใช้งาน 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ

ประสิทธิภาพระบบ ของผู้ใช้ระบบจ านวน 5 คน 
 

รายการ 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. การเข้าใช้งานง่าย 
ไม่ซับซ้อน  4.40 0.89 

มาก 

2. ครอบคลุมทุกเนื้อหา 3.60 0.58 มาก 
3. การใช้งานโปรแกรม 
แสดงข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.20 0.84 
มาก 

4. การใช้งานได้อย่าง
เป็นข้ันตอนล าดับ 4.00 0.71 

มาก 

5. การใช้งานระบบ
สัมพันธ์กับเนื้อหา 4.20 0.84 

มาก 

โดยรวม 4.08 1.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ด้านการใช้งาน ผู้ใช้งานโปรแกรม
ระบบขายสินค้าหน้าร้านร้านเฉลิมชัยการเกษตรส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08 
,S.D. = 1.82 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมแสดง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20 ,S.D. = 

0.84)  การเข้าใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก ( X =
4.40 ,S.D. = 0.89 ) และการใช้งานได้อย่างเป็นล าดับ
ข้ันตอน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00,S.D.=0.71) 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความ

พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 

รายการ 
 

S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านการออกแบบ 4.40 0.89 มาก 
2. ด้านการใช้งาน 3.60 0.58 มาก 
3. ด้านคู่มือการใช้งาน 4.20 0.84 มาก 

โดยรวม 2.44 1.09 ปานกลาง 
 

จากตาราง ท่ี 2 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบขายสินค้าหน้าร้าน โดยการสอบถามความถึง
พอใจใน  3  ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน 
และด้านคู่มือการใช้งาน พบว่าภาพรวมของความพึงพอใจ
ของ ผู้ใ ช้ต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบขายสินค้าหน้าร้าน
ร้านเฉลิมชัยการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.44 , 
S.D. = 1.09) 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบ ของผู้ใช้ระบบจ านวน 45 คน 

 

รายการ 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. การเข้าใช้งานง่าย ไม่
ซับซ้อน  3.889 0.930 

มาก 

2. ครอบคลุมทุกเนื้อหา 3.867 0.870 มาก 
3. การใช้งานโปรแกรม 
แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 3.911 0.820 

มาก 

4. การใช้งานได้อย่างเป็น
ข้ันตอนล าดับ 4.089 0.820 

มาก 

5. การใช้งานระบบสัมพันธ์
กับเนื้อหา 4.089 0.790 

มาก 

โดยรวม 3.969 0.390 มาก 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
      การศึกษาความพ ึงพอใจการใ ช้โปรแกรมระบบขาย
สินค้าหน้าร้าน ร้านเฉลิมชัยการเกษตร ผู้ศึกษาได้สอบถาม
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 45 คน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าระบบสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการแก่
สมาชิก ลดความผิดพลาดในการท างาน สามารถเช็คสต๊อก
สินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า และสามารถจัดเก็บข้อมูลไ ด้
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงแสดงว่าระบบสามารถช่วยลดข้ันตอน
การท างาน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
ได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ใช้โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้านร้าน
เฉลิมชัยการเกษตรเข้าใจง่าย และสามารถเรียนรู้การใ ช้
โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานของระบบขายสินค้าหน้า
ร้านร้านเฉลิมชัยการเกษตร 
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5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบขายสินค้า
หน้าร้านเฉลิมชัยการเกษตร ผู้ศึกษาพบว่าระบบสามารถ
อ านวยความสะดวกในการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างให้กับฝ่าย
พัสดุ/จัดซ้ือ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในหลาย ๆ ด้าน ซ่ึง
พอสรุปได้ดังนี้ 
1.ระบบสามารถท าการค้นหาสินค้าท่ีต้องการได้อย่าง

รวดเร็ว 
2.ระบบสามารถเช็คข้อมูลสินค้าคงเหลือได้ 
3.ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการขายได้ 
4.ระบบสามารถออกรายงานการขายได้ 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากผู้ศึกษาไม่มีความช านาญในการใช้ภ าษา 
VB.netและโปรแกรมVisual Studioจึงท าให้เกิดความล่าช้า
ในการน า Source Code มาใช้ 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบขายสินค้า
หน้าร้าน ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการท างานของ
ระบบ โดยควรมีการพัฒนาฟังก์ชันการท างานเพ่ิม คือ 
1.ระบบแสกนบาร์โค้ด 
2.ระบบออนไลน์ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ธาริน  สิทธิธรรมชารี .  คู่มือกา รเขี ยน โปรแกรม 

Microsoft Visual Basic.NET.  กรุงเทพฯ  :  ซัค เซส   
 มีเดีย ,  ม.ป.ป.แนวคิดเก่ียวกับคลังสินค้า.  สืบค้นเมื่อ

วั น ท่ี   1 0  ธั น ว า ค ม  2 5 5 8 , 2 5 5 8 , 
http://it.tru.ac.th/punchalee/inventory1/ 

[2] บัญชา ปะสีละเตสัง.  พัฒนาแอปพลิเคช่ันด้วย Visual 
Basic 20 1 0 .  กรุ ง เทพฯ : ซี เอ็ด ยู เคช่ัน  จ า กัด 
(มหาชน), 2554. 

[3] รัฐพล ศิลากุล.  (2552).  “การจัดการคลังสินค้าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง ปัจจัยการ
ผลิตด้านการเกษตร. 
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ระบบตรวจนับจ านวนบุคคลเข้าออกห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
The System Counts the Number of People Out In the Library

นายวีระยุทธ ตันติประภา และ นายยิ่งยศ ศรีบญุเรือง 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาลัยวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตสระแก้ว 
Keng.l3uu1992@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 ระบบตรวจนับจ านวนบุคคล เข้ าออกห้องสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นการท างานตรวจ
นับจ านวนเข้าออกห้องสมุดด้วยการสแกนบาร์โค๊ดบัตร
ประจ าตัวนิสิตเพื่อเข้าใช้บริการ โดยเจ้ าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของแต่ละบุคคลได้แบบ
เรียลไทม์ มีส่วนเพ่ิมการยืนยันตัวตนด้วยภาพและการกรอก
ข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับบัตรผ่านช่ัวคราว ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้น า
บัตรหรือเอกสารในการยืนยันตัวตนมา ระบบจะท าการ
บันทึกภาพและข้อมูลของผู้ขอเข้าใช้ห้องสมุด ท าให้ลดภาระ
งานในการติดต่อเจ้าหน้าที่ ระบบจะจัดท าสถิติในรูปแบบ
กราฟโดยใช้เทคนิคฟิวชันชาร์ทในการน าเสนอและการน าไป
ออกเป็นรายงาน 
      The checking system of counting individuals 
out of the Burapha university library. The work 
check count out by scanning a bar code 
identification library students to use the service. 
By the staff can check statistics using the library 
of the individual in realtime. Part add identity 
verification with pictures and fill personal 
information cards to get through the temporary. If 
the user does not take a card or document in 
identity verification. The system will do the 
recording data and the request access to the 
library. To reduce the burden on the contacting 

the authorities. The system is to be used in 
statistical graph form by using fusion charts in the 
presentation and content into the report. 
ค ำส ำคัญ:สแกนบาร์โค้ด,สถิติการเข้าใช้,ฟิวชันชาร์ท 

1. บทน า
บทความนี้เป็นระบบนับจ านวนบุคคลเข้าออกภายใน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วโดยได้จัดท า
ขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่อยู่ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว มีผู้เข้ามาใช้งานเป็นจ านวนมากมีปัญหา
หนังสือและเอกสารรวมถึงวัสดุสูญหายซึ่งยากต่อการ
ตรวจสอบ จึงได้มีแนวคิดในการน าระบบตรวจนับจ านวนคน
เข้ามาให้บริการแก่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด ด้านของการตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาใช้บริการ 
ด้านการจัดท าสถิติการเข้าใ ช้บริการ และยังช่วยลด
ระยะเวลาในการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป  
โดย [1].People Counter เซนเซอร์การนับจ านวน จะมี
การท างานโดยใช้เซนเซอร์อินฟาเรดแสงสะท้อนไปยัง
เป้าหมายและจะมีกล่องแสดงผลการนับแบบดิจิตอลเพื่อ
แสดงการนับจ านวน [2].Tripod Turnstiles ประตูสามขา
นับจ านวน ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเข้าออกในสถานที่
ต่างๆได้ครั้งละ 1 ท่าน โดยรูปแบบการป้องกันสามารถตั้งค่า
การเข้าออกได้ 3 ลักษณะ คือ อนุญาตให้ทุกผ่านได้หมด  , 
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ไม่อนุญาตให้ทุกคนผ่าน   และ อนุญาตให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ
[3]. Dcount people Counter เป็นเครื่องนับจ านวนคน
เข้าออก โดยอาศัยการนับจ านวนคนจากการตัดผ่านม่าน
แสงอินฟราเรดโดยมี sensor ตรวจจับการเข้าออกทั้ง
สองทิศทาง ท าให้สามารถท าการแยกได้ว่า เป็นการเดินเข้า 
หรือเป็นการเดินออกและนอกจากความสามารถในการ
แสดงผลด้วยจอ LCD ที่ถูกติดตั้งประจ าเครื่องแล้ว ยัง
สามารถเช่ือมต่อเพื่อแสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้ รวม
ไปถึงสามารถน าไปใช้งานร่วมกับ DCounter Software ซึ่ง
เป็นโปรแกรมนับจ านวนคน ท าให้ท่านสามารถติดตามข้อมูล
การนับคนได้แบบทันที หรือสรุปผลออกมาให้เป็นตารางและ
กราฟได้ และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย
[4].โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (E-LIBRARY) ห้องสมุด
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร Reltime Online Webstie
โดยมีขั้นตอนการท างานคือ นักเรียน,ครู และบุคคลากร
สามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้จากทางหน้าเว็บไซค์ของ
ระบบ และในการสมัครสมาชิกสามารถถ่ายรูปเพื่อน ามา
จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด และในส่วนการนับจ านวน
สถิติการเข้าผู้เข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการท าการสแกนบาร์โค้ด
ที่เครื่องนับจ านวนและกรณีลืมบัตรประจ าตัวนิสิต สามารถ
คีย์เลขประจ าตัวบัตรได้ โดยการออกรายงานสถิติการเข้าใช้
ของระบบรายงานการเข้าใช้ห้องสมุดประจ าวัน รายงานการ
เข้าใช้ห้องสมุดประจ าวัน เดือน ,สถิติรายงานการยืม-คืน 
หนังสือประจ าวัน,สถิติหนังสือท่ีมีผู้ยมืมากท่ีสดุ,สถิตินักเรยีน
ที่มีการยืม- คืนมากท่ีสุด,สถิติค้างส่งหนังสือ 
 โดยบทความนี้น าเสนอระบบที่เพิ่มการยืนยันตัวบุคคล
ในการสมัครสมาชิกในกรณีผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่มีบัตรและมีการ
น าเสนอสถิติโดยใช้เทคนิคฟิวชันชาร์ทในการสร้างกราฟ 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดท าบทความนี ้
1. ลดความผดิพลาดของระบบเดิมในการตรวจนับสถิติ

การเข้าใช้บริการ 
2. อ านวยความสะดวกในดา้นการจัดท าสถิติการเข้า

ใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
3. อ านวยความสะดวกในด้านการนับจ านวนผู้เข้าใช้

บริการ 

2. ขอบเขตของงาน
ส าหรับขอบเขตของงานนี้จะมีรูปแบบผู้ใช้บริการด้วยก

กัน 3 รูปแบบได้แก่ 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
    -จะสามารถเข้าสู่ระบบได ้
    -สามารถยืนยันตัวบุคคลในการสมัครสมาชิกในกรณีทีไ่ม่
มีบัตร 
    -สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได ้
    -สามารถจัดการผู้ใช้งานได ้
    -สามารถเพิ่มข้อมลูผู้ใช้งานด้วยไฟลไ์ด้ (upload file) 
   -สามารถดาวน์โหลดข้อมลูผู้ใช้งานด้วยไฟลไ์ด้  
    -สามารถตรวจสอบสถติิการใช้งานได ้
    -สามารถสรา้งบาร์โคด้เพื่อท าการเข้าใช้บริการด้วย
ตนเองได ้
    -สามารถออกรายงานสถติิการเข้าใช้บริการได ้
ส่วนของนิสิต 
    - สมัครสมาชิก 
    - สามารถตรวจสอบสถิติการเข้าใช้งานได้ 
    - สามารถยืนยันตัวบุคคลในการสมัครสมาชิกในกรณีทีไ่ม่
มีบัตรนสิิต 
ส่วนของบุคคลทั่วไป 
    - สมัครสมาชิก 
    - สามารถตรวจสอบสถิติการเข้าใช้งานได้ 
    - สามารถยืนยันตัวบุคคลในการสมัครสมาชิกในกรณี
ผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่มีบตัร 

3. ทฤษฏีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง
การตรวจนับ People Counter 
    - คุณสมบัติของการนับจ านวนด้วยเซนเซอร ์
    - ความยาวแสงอินฟาเรดตรวจจับ : 7 เมตร (ไมเ่กิน) 
    - ชนิดเซนเซอร์ : IR LED 
    - มีเสียงเตือนอัตโนมตั ิ
    - เซนเซอร์ตรวจจับในการค้นหา 
 อุปกรณ์ประกอบด้วย: 
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    -  เซนเซอร์อินฟาเรดแสงสะทอ้น จ านวน 2 ช้ิน x retro-
reflection IR photoelectric beam sensor 
    -  แหล่งจ่ายไฟ จ านวน 2 ช้ิน x power supply 230V 
/ 9V DC / 200mA 
    - ล าโพง จ านวน 2 ช้ิน x alarm speaker (timer & 
volume adjustable) 

 - อุปกรณ์นับจ านวนดจิิตอล : PEM7D จ านวน 2 ช้ิน 
    ล าโพง: 
    - แหล่งจ่ายไฟ : DC 9V 
    - ตั้งค่าล าโพง : เสยีงระฆัง / ปดิ / เสยีงเตือน (ให้เลือก
ตามสวติซ์ที่เครื่อง) 
    - ปรับระดับเสยีง : ได้ ( เริม่ 0 จนถึงสูงสุด) 
  - ช่วงอุณหภูมิที่ท างาน : -20°C ถึง +50°C 
  - แหล่งจ่ายไฟ: DC 9-15V regulated (adapter 
included) 
   - total current consumption: < 100mA    - 
standby current: 25mA 
 - IP rating: IP44 

ภาพที ่1 ทฤษฏีการนับจ านวนการเขา้ใช้บริการ 

4. สรุปทฤษฏีของการนับจ านวน
ทฤษฏีของการนับจ านวน จากที่ได้ท าการยกตัวอย่างไป

ข้างต้น ประกอบไปด้วย 
 เคร่ืองนับจ านวนด้วยเลเซอร์ตรวจจับ 

     ข้อดี : สามารถตรวจสอบได้แม่นย า,สามารถนับจ านวน
ได้อย่างรวดเร็ว และรูผ้ลการนับจ านวนได้จากทางเว็บไซค์ 

     ข้อเสีย : เทคโนโลยีนี้ สามารถตรวจสอบได้แม่นย าแต่
ข้อเสียคือ ถ้าขาดกระแสไฟฟ้า เครื่องนับจ านวนก็ไม่
สามารถใช้งานได ้

5. การวัดประสิทธิภาพของระบบ
1. วัดความถูกต้องของผู้เข้าออกเทียบกับการท าการเข้า

ออกจริง 
2. วัดความพึงพอใจของผู้เข้าใจบริการห้องสมุดด้วย

แบบทดสอบความพึงพอใจ 
โดยในการออกแบบสอบถามได้ท าการออกแบบ เป็น 3 

ส่วนได้แก่  
1.ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
2. ด้านการออกแบบ
3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
โดยก าหนดระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับได้แก่ 

ดีมาก, ด,ี ปานกลาง, พอใช้, ควรปรับปรุง 
1. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ

1. ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
2. ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค านวณ

และรายงานต่างๆ 
3. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
4. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกผลการประเมิน

ตัวบ่งช้ี 
5. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

(Common data set) 
6. การจัดการรักษาความปลอดภยั และก าหนดสิทธ์ิใน

การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 
7. การเช่ือมต่อของระบบฐานข้อมลูฯ มีประสิทธิภาพต่อ

การใช้งาน (การใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่ การบันทึก
ข้อมูล การอัพโหลดภาพ การส่งขอ้มูล)  

8. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ
9. ระบบฐานข้อมูลฯช่วยท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น
10. ระบบฐานข้อมูลฯช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
11. ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมลูฯเป็นทางการ ตรง

ประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 
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12. ระบบฐานข้อมูลฯ อ านวยความสะดวกในการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ 
2. ด้านการออกแบบ

15. ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้า
โฮมเพจ 

16. การจดัวางรูปแบบในเว็บไซต์งา่ยต่อการอ่านและ
การใช้งาน 

17. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตวัอักษร อ่านได้ง่าย
และสวยงาม 

18. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูล
ต่างๆ 
3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน

19. ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปญัหา
20. เอกสาร/คูม่ือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน

เข้าใจง่าย 
21. มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอยา่ง

เพียงพอ 
22. การให้บริการข้อมลูและแกไ้ขปัญหาต่างๆ

6. วิธีการด าเนินโครงงาน
 โครงงานการระบบนับจ านวนบุคคลเข้าออกภายใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดย
โครงการนี้จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดและเพื่อท าการรวบรวมและจัดท าข้อมูลสถิติของ
การเข้าใช้งานห้องสมุด ทั้งนี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อ
ออกแบบไดอะแกรมของระบบ ดังรายละเอียดที่จะช้ีแจง
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1.วิเคราะห์ระบบ
2.กระบวนการท างาน

- ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)
- ยูสเคสเดสคริปชัน (Use Case Description)

3.การออกแบบ
- คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)
- ซีแควนไดอะแกรม (Sequence Diagram)

   - จัดท าแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
 (ER-Diagram) 
4.พัฒนาโปรแกรม
5.ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม
6.จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม

7. การวิเคราะห์ระบบ
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการและได้ศึกษา
ถึงปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นของระบบการท างานห้องสมุด
แบบเดิมได้น าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นั้น ท าให้เราทราบถึงกระบวนการท างานของระบบนับ
จ านวนบุคคลเข้า-ออกห้องสมุด กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในข้ันตอนต่างๆประกอบด้วย 

1.การสแกนบัตรนิสติเพื่อท าการยนืยันบุคคล
2.การตรวจสอบสถติิการเข้าใช้บรกิาร เช่น ผู้ใช้เข้าใช้

บริการห้องสมุด วัน/เดือน/ปี เวลากี่โมง 
3.บันทึกการเข้าใช้บริการ เพื่อสามารถเรียกดูข้อมลู

ย้อนหลังได ้
 จากกระบวนการดังนี้  ได้คิดริ เริ่ มเพื่อจัดท าการ
ให้บริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยน าเทคโนโลยีการ
นับจ านวนบุคคลเข้ามาให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ เช่น การ
จัดท าหน้าจอรับข้อมูลจากผู้ใช้โดยการสแกนบัตรนิสิตเพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้บริการ จากนั้นผู้เข้าใช้บริการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวช้องสามารถดูข้อมูลการเข้าใช้บริการของ
แต่ละบุคคลได้โดยการท าการค้นหารหัสนิสิตจากทางเว็บ
ไซค์ของระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ด้วยตนเองและ มีการเก็บข้อมูลหลักฐานในการเข้า
ใช้บริการเพื่อให้สามารถเข้าใช้ดูย้อนหลังจากทางเว็บไซค์ได้
อีกด้วย จากนั้นสามารถออกรายงานเพื่อจัดท าเป็นสถิติการ
เข้าใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา  
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8 กระบวนการของระบบ 
 จากกระบวนการดังกล่าว สามารถแสดงกระบวนการ
ท างานได้ดังภาพ 2 การบวณการท างานของระบบนับ
จ านวนบุคคลเข้า-ออกห้องสมุด กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

ภาพที ่2 ภาพรวมการสแกนบาร์โค้ดเข้าใช้บริการ 

ภาพที ่3 ภาพรวมการสแกนบาร์โค้ดออกจากการใช้บริการ 

ภาพที ่4 ภาพรวมการขอเขา้ใช้บริการในกรณีไม่มีบัตร 

ภาพที ่5 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
นิสิต(UC003 ประชาสัมพันธ,์ UC005 สแกนบาร์โค้ดเข้า, UC006 

สแกนบาร์โค้ดออก, UC009 สร้างบาร์โค้ด,UC010 ตรวจสอบสถิติการ
เข้าใช้, UC012 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้, UC013 สมัครงาน)  

บุคคลทั่วไป(UC003 ประชาสัมพันธ,์ UC005 สแกนบาร์โค้ดเข้า, 
UC006 สแกนบาร์โค้ดออก, UC009 สร้างบาร์โค้ด,UC010 ตรวจสอบ
สถิติการเข้าใช,้ UC012 ค้นหาข้อมูลผู้ใช้, UC013 สมัครงาน) 

เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด (UC001 เข้าสู่ระบบ, UC002 แก้ไขขอ้มูล
ส่วนตัว, UC003 ประชาสัมพันธ,์ UC004 จัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์
, UC005 สแกนบาร์โค้ดเข้า, UC006 สแกนบาร์โค้ดออก,UC007 
import&export, UC008 ออกรายสถติิ, UC009 สร้างบาร์โค้ด, 
UC010 ตรวจสอบสถิติการเข้าใช้บรกิาร, UC011 จัดการข้อมูลผู้ใช้
,UC012 ค้นหาข้อมูลผู้ใช,้ UC013 สมัครสมาชิก, UC014 extend 
UC007 พิมพ์ข้อมูล) 
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9. คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)

ภาพที ่6 คลาสไดอะแกรม (Class diagram)

10. ภาพจ าลองการท างานของระบบ
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการแสดงภาพรวมการท างานของ

ระบบในการใช้งานจริงกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว

ภาพที ่7 ภาพแสดงการใหบ้ริการของโปรแกรม 

11. ผลการทดลอง
 การทดลองใช้จ านวนผู้เข้าออกห้องสมุดจ านวน 100 คน 
โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้บัตรเข้าห้องสมุด จ านวน 80 คน นิสิตที่
ไม่ได้น าบัตรมา จ านวน 10 คน บุคคลภายนอก 10 คน จาก
ผลการทดลองระบบสามารถท างานนับจ านวนผู้เข้าออกได้ 
100 เปอร์เซนต์ ในกรณึที่นิสิตเข้าออกปกติ โดยมีกรณีความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้น อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีที่นิสิตไม่ได้สแกน
บาร์โค้ดออก เนื่องจากลืม โดยกรณีนี้ผู้พัฒนาระบบจะได้
เพิ่มส่วนแจ้งเตือน ผู้ที่ไม่ได้สแกนเข้าออกระบบและจากการ
ผลการวัดแบบทดสอบความพึงพอใจ จากจ านวนตัวอย่าง 

20 แบบทดสอบ ให้ความพึงพอใจของระบบโดยรวมใน
ระดับดี 

12. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าโครงงาน
- ช่วยในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาใช้บริการภายใน

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตสระแก้ว 

    - สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ไดต้ลอดเวลา 
    - ท าให้ระบบของห้องสมุดมคีวามทันสมัย และสามารถ
ตรวจสอบ บุคคลได้ถูกต้อง แม่นย า 

13. หน้าจอกระบวนการท างาน

ภาพที ่8 หน้าจอการนับจ านวนเข้าใช้บริการ

ภาพที ่9 หน้าจอการนับจ านวนการออกจากการใช้บริการ 
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ภาพที ่10 หน้าจอแสดงสถิติการเข้าใชบ้ริการ 

ภาพที ่11 หน้าจอ export สถิตการเข้าใช้บริการ 

14. เอกสารอ้างอิง
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 weblibrary/Regulations.html (26 ธันวาคม 2553) 

[2].“การนับจ านวนด้วยเซนเซอร.์”2556.[ระบบออนไลน]์.
แหล่งที่มา:http://www.denontech.com/ 

 Products/PeopleCounter.html (15 กุมภาพันธ์ 
2556) 

[3].“การนับจ านวนด้วยประตูกันสามขา.”2556.[ระบบ
ออนไลน]์.แหล่งที่มาhttp://www.denontech.com/ 
Products/PeopleCounter.html (26 มิถุนายน 
2556) 

[4].“เครื่องนับคนเข้าออก.”2554.[ระบบออนไลน.์] 
แหล่งที่มา: http://www.denontech.com/ 
Products/PeopleCounter.html (26 ธันวาคม 
2554) 
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ระบบจัดการน ้าประปา กรณีศึกษา ต้าบลฝาย 
Water Management System : Case Study of Nafai 

ฉัตรชัย ช่วยงาน , วรกฤช เดชาธนาพัฒน์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
sam-kuen@hotmail.com , warakit@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ในปั จ จุบั นองค์กร ท่ีเ ก่ี ยว ข้องกับระ บบจั ดกา ร

น ้าประปาในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง
หลายปีท่ีผ่านมา ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีบทบาท
ในชีวิตประจ้าวันมากขึ น ผู้จัดท้า ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญ
ของการปรับปรุงการให้บริการและการน้าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับระบบจัดการน ้าประปาในด้านต่างๆ  

 ดังนั นในกา รศึกษาครั งนี มี จุดมุ่ งหมายเพ่ือน้ า
เทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ใช้งานในการบริการจัดการระบบ
น ้าประปา เพ่ือให้การเก็บเลขท่ีเตอร์น ้ามีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการท้างาน สามารถ
ตรวจสอบสรุปรายงานตามช่วงเวลาท่ีต้องการ สามารถเช็ค
ยอดประจ้าเดือนให้กับลูกค้า เพ่ือใ ช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบจัดการน ้าประปาต่อไป 

ค้าส้าคัญ: ระบบน ้าประปา 

Abstract 
In recent year, there is rapidly progressive of 

Water System to apply modern technology that 
plays important role in Water Management. 
Accordingly, several business owners appear to 
increase attention on service development by 
using modern technology in various aspects.  

Therefore, this study aims to apply modern 
technology in management service of Water 
System. With respect to expected outcome, using 
modern technology with restaurant service would 
lead to efficiency, comfortable, rapidly, reduction 

of emerged mistaking, and importantly result 
would result in monitoring of income at requested 
time. Additionally, Water System checks balance 
monthly to customers. To semi up, all expected 
outcome would be employed as new 
development model in restaurant management in 
the future.. 

Keyword : Water System 

1. บทน้า
การเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับค่าน ้ามีการด้าเนินงานช้า เช่น 

การมาเก็บข้อมูลท้าให้เกิดการล่าช้า อีกทั งยังต้องคอยดูแล
และให้บริการงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ แก่ประชาชนใน
ท้อง ถ่ินอีกด้วย โดยระบบน ้าประปาเองก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีมี 
ความส้าคัญต่อประชาชนภายในท้องถ่ิน เราจึงพัฒนา ระบบ
เก็บค่าน ้าประปาขึ นเพ่ือลดระยะเวลาการท้างานและ เพ่ิม
ความสะดวกสบายในการท้างานลดข้อผิดพลาดต่างๆ ใน
ระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินนั น หน่วยงานท่ีมี วิธีการด้า 
เนินงานของ องค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นอีกระบบหนึ่ง ท่ี
เกิดปัญหาความยุ่งยาก และความล่าช้าในการทางาน การ
ออกใบแจ้งหนี และใบเสร็จค่าน ้าประปาจะเป็นการเขียนด้วย
มือทั งหมด ท้าให้เกิดความล่าช้าใน การออกใบแจ้งหนี และ
ใบเสร็จค่าน ้าประปา และเกิดความผิดพลาดของข้อมูลใน 
ใบแจ้งหนี และ ใบเสร็จค่าน ้าประปาจะไม่มรูีปแบบการจัดท้า
รายงานท่ีแน่นอนและ จะใช้วิธีคาดการณ์ประมาณ ปริมาณ
น ้าท่ีใช้ในแต่ละเดือนโดยดูจากยอดเงินท่ีเก็บได้ ท้าใ ห้เกิด
ปัญ หาการวางแผนการใ ช้น ้าใน  แ ต่และ ปีนี ผิ ดพลา ด
เนื่องจาก ข้อมูลท่ีน้ามาวิเคราะห์ไม่มีความน่าเช่ือถือ จาก
ระบบการทาง าน ใน  องค์การบ ริหาร ส่วนต้าบลนั น 
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จะประกอบไปด้วยส่วนงานต่างๆ มากมายเข้าด้วยกัน โดย
ระบบน ้า ประปาเองก็เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีมีความส้าคัญ ต่อ
ประชาชนภายในท้องถ่ินทั งในด้านการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร อีกทั งข้อมูลการใช้น ้านั นยังน้ามาวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนในการพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่นแผนการเกษตร ส่งผล
ให้ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนต้าบลมีความส้าคัญ
อย่างมากใน การพัฒนาท้องถ่ิน 

ในส่วนของระบบงานเดิมนั น การจดเลขมิเตอร์น ้า 
ต้องเก็บถึงบ้านและน้าข้อมูลกลับไปยังหน่วยงาน เพ่ือคีย์
ข้อมูลลงยังฐานข้อมูล และท้าการค้านวนว่าใช้น ้าของเดือนนี 
ไปก่ีหน่วยเพ่ือบันทึกลงฐานข้อมูลและปริ นใบแจ้งเตือนการ
จ่ายค่าน ้าท่ีใช้ไปในเดือนล่าสุดนี ว่าใช้น ้าไปก่ีหน่วยและท้า
การสรุปผลยอดของเดือนปัจุบัน…. 

ดังนั นจึงน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ด้าเนิน งาน  โดยการจัด ท้า ระ บบการบริหารจั ดกา ร
ฐานข้อมูลขึ นมาใช้ในการด้าเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลซ่ึง ระบบใหม่นี จะช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ นจาก
ระบบเดิมได้ดูน่าเ ช่ือถือมากย่ิงขึ น ทั งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ภายใน กิจการใน ด้านค่าใ ช้จ่ายการจัดท้า เอกสารและ
ประหยัดบุคลากรอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือสร้างโปรแกรมประยุกต์ใช้ส้าหรับระบบจัดเก็บ

ค่าน ้าประปา 
2. เพ่ือลดระยะเวลาในการท้างาน  
3. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการจัดการเก่ียวกับการเก็บ

ค่าน ้าประปา 
4. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการท้างานต่างๆ 

1.3 ขอบเขตการด้าเนินงาน 
ส้าหรับโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั งนี  ได้ก้าหนดของเขต
การศึกษาดังนี  

1. ระบบค้านวณหาค่าน ้าประปาตามปริมาณการใช้น ้า 

2. ระบบแสดงผลสรุปยอดเงินในแต่ละเดือน 

3. บ้านนาฝาย ต้าบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ 
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการด้าเนินงาน 

1.ฮาร์ดแวร์ 
1) เค ร่ื อง คอ ม พิ ว เ ตอ ร์ จ้ า น วน  1  เค ร่ื อ ง 

รายละเอียดดังนี  
   - CPU 2.20 GHZ. ขึ นไป 

   - RAM 8 GB. 

 

2) เคร่ืองปริ นเตอร์ 

3) มือถือระบบฯ แอนดรอยด์ เวอร์ช่ัน 4.2.2 

2. ซอฟต์แวร์ 
1) โปรแกรม Microsoft Windows 8.1 

2) โปรแกรม Microsoft Office 2013 

3) โปรแกรม Adobe Photoshop CC ส้าห รับ
ตกแต่งภาพ 

4) โปรแกรม Xampp ส้าหรับเป็น Web Server 

จ้าลอง 
5) โปรแกรม Android Studio 1.3.2 ส้าหรับเขียน

แอปพลิเคช่ันแอนดรอยด์ 

6) โปรแกรม Java Development Kit (JDK) 8 

7) โปรแกรม Net beans ส้าหรับเขียนไฟล์ php 

Script Server 

1.5 ขั นตอนการด้าเนินงาน 
1. น้าเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา (ศึกษาทฤษฏี

และเทคโนโลยีท่ีใช้) 
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 

  ก. ออกแบบโปรแกรม 

  ข. พัฒนา – ทดสอบ 

4. เขียนโปรแกรม 

5. ทดสอบย่อย 

6. ทดสอบรวม 

7. ทดสอบติดตั งระบบ 

8. น้าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  
9. จัดท้าเอกสาร 

1.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ช่วยลดเวลาและเพ่ิมความถูกต้องในการด้าเนินงาน

น ้าประปา  
2. ช่วยในการจัดท้ารายงานสรุปการใช้น ้าประจ้าเดือน 

3. เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องของการ
ท้างาน 
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2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

[1]ธน วัตน์ข ยัน  และ  รศ .เดช วัฒน ชัย ย่ิง เจริญ 
(www.thainafe.com/TANAWAT1.DOC) ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน ้าชลประทานภูเขาของ
ประชาชนผู้ใ ช้น ้าและร้องขอการใช้น ้าจากระบบท่ีบ้านร่อง
ถ่อน ต้าบลชมพู อ้าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก        
(พ.ค. 45 –พ.ค. 46)  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ (1) 
ร่วมคิด (2) ร่วมสร้าง /ท้า/ปฏิบัติ(3) ร่วมใช้/ รับประโยชน์
(4) ร่วมดูแลรักษารวมถึงปัญหาอุปสรรค จากประชากร 51 
ราย (100 %) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดตรวจสอบรายการ
และข้อคิดเห็นปลายปิดวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี
แล้วหาค่าร้อยละและวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Person 

Chi – Square ด้ ว ย โ ป รแ ก รม ส้ า เ ร็ จ รูป  SPSS / 

PC+Version 10.1 พบว่าผู้ใ ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุตั งแต่ 25ปี ถึง 50 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาขึ น
ไปมีปริญญาตรี 1 คน พื นท่ีท้าการเกษตร 1 ไร่ถึง  30 ไ ร่
ยินดี มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของชุมชนด้าน 32 ร่วมคิด 
(72.6%) ร่วมสร้าง / ทา/ปฏิบัติ (84.3%) ร่วมใช้ / ร่วมรับ
ประโยชน์ (84.3%) และร่วมดูแลรักษา (66.6%) นับว่ามี
สัดส่วนค่อนข้างสูง ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจปานกลาง 
(55.8%) ต่อการสร้างอาชีพใหม่และการเพ่ิมรายได้จากการ
มีระบบน ้าชลประทานภูเขา และมีปัญหาและอุปสรรคใน
การใช้น้าและบริหารงานกลุ่มระดับปานกลาง (68.93%) 
และพบว่าระดับการศึกษาของประชากรมีผลส่งเสริมต่อการ
ร่วม คิด ท่ี ระดับความ เช่ือมั่น  95  เปอร์เซ็นต์และยั งมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในกิจกรรมกลุ่มด้านร่วมสร้าง / 
ท้า / ปฏิบั ติเช่น การติดตั งระบบน ้าท้าแนวกันไฟและ
ก่อสร้างถังพักน ้า ส่วนด้านร่วมใช้และรับประโยชน์และ
ขนาดของพื นท่ีใช้น ้าท่ีต่าง กันมีผลต่อการใช้น ้าในกิจกรรม
การเกษตรจึงมีผลให้มีส่วนร่วมแตกต่างกัน การมีส่วนร่วม
ด้านดูแลรักษา พบว่าระดับการศึกษาสูง ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมรักษา 

 [2] สุวรรณ์เพ็ชรรัตน์ วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง การศึกษา
ระบบผลิตและคุณภาพน ้าประปาผิวดินโดยนายสุวรรณ์เพ็ชร
รั ต น์ ( http://www.kklanamai.com/index.php?mo=

3&art=390046 สืบค้นข้อมูลเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 )
การวิจัยค รั งนี มีความ มุ่ง หม ายเพ่ือศึกษาระบบผลิต
น ้าประปาผิวดิน  ในพื นท่ีองค์การ บริหารส่วนต้าบลหนอง
บัว  อ้าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  ห้าแห่งไ ด้แก่  
ระบบประปา บ้านตาลิน บ้านหนองไผ่บ้านคลองก้าลัง บ้าน

คลองลาน  และบ้านโคกเจริญ  และเพ่ือศึกษาคุณภาพ 
น ้าประปาผิวดิน โดยส่งตัวอย่างน ้าประปาไปตรวจวิเคราะห์  
ด้านกายภาพ  ด้านเคมี  และด้านจุล ชีววิทยา  ท่ีสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ดูแลระบบประปาในห้า
หมู่บ้าน  ในพื นท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัว  อ้าเภอ
หนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  เคร่ืองมือท่ีใ ช้เป็นแบบ
สัม ภาษณ์   แบบประเมิ น   และ กา รตรวจสอบของ 
ห้ อง ทดลอง ในสภา บัน ส่ิ งแวดล้อม และ ท รัพยากร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถิติท่ีใ ช้ในการ วิเคราะห์
ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า  การปฏิบัติงาน ของผู้ดูแลระบบประปา
ทั ง ห้าหมู่บ้านอยู่ในระดับต้่า  โดยมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
42.28  เมื่อทดสอบ คุณภาพของน ้าประปาทั ง ห้าแห่ ง  
ปรากฏว่าผ่าน เกณฑ์ ด้านกายภาพ  และเคมี ด้านจุ ล
ชีววิทยาไม่ผ่าน เกณฑ์  และพบปริมาณแบคทีเรียทุก
ตัวอย่าง ท่ีส่งตรวจและไม่พบปริมาณคลอรีนหลงเหลือ ใน
แหล่ง ผู้ใช้น ้าทุกระบบประปา วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบ
การผลิตและคุณภาพน ้าประปาผิวดิน พื นท่ี องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองบัว  อ้าเภอหนองบัว    จังหวัดนครสวรรค์
และเพ่ือศึกษาคุณภาพ น ้าประปาทางด้านกายภาพ เคมี 
และจุลชีววิทยา ของระบบประปาผิวดิน องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล หนองบัว  อ้าเภอหนองบัว    จังหวัดนครสวรรค์ 

 
3. วิธีการด้าเนินงาน 
3.1 ระบบงานเดิม 

ในส่วนของระบบงานเดิมนั น การจดเลขมิเตอร์น ้า 
ต้อง เก็บถึงบ้านและน้าข้อมูลกลับไปยังหน่วยงาน เพ่ือคีย์
ข้อมูลลงยังฐานข้อมูล และท้าการค้านวณว่าใช้น ้าของเดือน
นี ไปก่ีหน่วยเพ่ือบันทึกลงฐานข้อมูลและ พิมพ์ใบแจ้ง เตือน
การจ่ายค่าน ้าท่ีใ ช้ไปในเดือนล่าสุดนี ว่าใช้น ้าไปก่ีหน่วยและ
ท้าการสรุปผลยอดของเดือนปัจจุบัน 

 

930



The 4
th

 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC
2
) 2016 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงผังก้างปลา ปัญหาของระบบงานเดิม 
 

3.2 ปัญหาของระบบ 
- ใช้เวลาในการด้าเนินการนาน 

- ระบบงานไม่มีประสิทธิภาพ 

- เทคโนโลยีไม่ทันสมัย 

- ระบบงานไม่สนับสนุนระบบงานในอนาคต 

- การท้างานไม่เป็นระบบ 

- มีขั นตอนยุ่งยากและซับซ่อน 

- สับสนในขั นตอนท้างาน 

- การท้างานมีความล่าช้า 

- ใช้เวลาในการค้นหาเอกสารนาน 

- ใช้เวลาในการด้าเนินการนาน 

- ระบบงานไม่มีประสิทธิภาพ 

- เทคโนโลยีไม่ทันสมัย 

3.3 Context Diagram ของระบบงานใหม่ 
 

 

 

ภาพที่ 3.2 Context Diagram ของระบบงานใหม่ 
 
 

3.4 Output Design 

 

 

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดง Output Design 
 

3.5 Input Design 
 

 

 

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดง Input Design 

 
4. ผลการด้าเนินงาน 

ระบบจดและระบบจัดการน ้าประปา ( เเอนดรอยด์)   
ท่ีผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ จะช่วยใน
การด้าเนินงานมิเตอร์น ้าขององค์กรให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยลักษณะของการใช้งาน 
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4.1 ส่วนท่ี 1 Application Android 
   - ส้าหรับพนักงาน 
   - ส้าหรับผู้ดูแล 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดง Application Water Management 
System 

 

4.2 ส่วนท่ี 2 Back-end Website 
   - ส้าหรับผู้ดูแลระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 

 

 
ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงหน้ารายงาน 

 
4.3 ผลการประเมินการใช้งาน 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบ ของผู้ใช้ระบบจ้านวน 5 คน 

 

รายการ  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. การเข้าใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  5 0.00 มาก 

2. ครอบคลุมทุกเนื อหา 4.40 0.90 มาก 
3. การใช้งานโปรแกรม แสดง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4.60 0.89 

มาก 

4. การใช้งานได้อย่างเป็นขั นตอน
ล้าดับ 

4.60 0.55 
มาก 

5. การใช้งานระบบสัมพันธ์กับ
เนื อหา 4.80 0.55 

มาก 

โดยรวม 4.68 0.44 มาก 
 

จากตาราง ท่ี  1 พบว่า ด้านการใ ช้งาน  ผู้ใ ช้งาน
โปรแกรมระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้าน
คลองอุดมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.68,S.D. = 0.44 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้วพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไ ด้แก่ การใ ช้
งานโปรแกรมแสดงข้อมูลไ ด้อย่าง ถูกต้องอยู่ในระ ดับมาก 
( X =4.60 ,S.D. = 0.89)  การเข้าใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
อยู่ในระดับมาก ( X =5 ,S.D. = 0.00) และครอบคลุมทุก
เนื อหา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40 ,S.D.=0.90) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 

รายการ  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านการออกแบบ 4.60 0.55 มาก 

2. ด้านการใช้งาน 4.80 0.45 มาก 

3. ด้านคู่มือการใช้งาน 4.80 0.45 มาก 

โดยรวม 2.84 0.22 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 [3] พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของ ผู้ใช้งานระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชน
บ้านคลองอุดม  โดยการสอบถามความถึงพอใจใน  3  ด้าน 
ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านคู่มือการ
ใช้งาน พบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้ต่อการ
พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ชุมชนบ้านคลองอุดม อยู่ในระดับมาก ( X = 2.84, S.D. = 

0.22) 

 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ในส่วนของแอนดรอยด์แอพพลิเคช่ัน มีแต่พนักงานท่ี
อยู่ในหน่วยงานและแอดมินเท่านั นถึงจะเข้าไ ด้ พนักงาน
สามารถจดเลขมิเตอร์น ้า และดูสรุปผลรายงานสมาชิกของ
แต่ละเดือนได้ 

และในส่วนของเว็บแอพพลิเคช่ัน สามารถเข้าได้แค่
ผู้ดูแลระบบ (Admin) เท่านั น แอดมินสามารถ เพ่ิมหรือลบ
และแก้ไขได้ 

5.2 ข้อดีของการจัดท้าโปรแกรม 
1. แอปพลิเคช่ันสามารถดูรายงานของสมาชิกของแต่

ละเดือนได้ 

2. แอปพลิเคช่ันใช้สะดวกเรียบง่าย 

3. ระบบสามารถบอกประวัติสมาชิกและรอบท่ีจดรอบ
ท่ีแล้วได้ 

5.3 ข้อจ้ากัดของระบบ 
1. .ใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android 

2. .ยังไม่สามารถแจ้งเตือนหรือออกใบบิลได้ 

3. ต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดทุกครั งท่ีต้องการใช้
แอพ 

4. .ใช้ได้เฉพาะพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานเท่านั น 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถกลับไปจดเดือนท่ีผ่านมาแล้วได้ 

2. มีการแจ้งเตือนท่ีจะถูกตัดน ้าก่อนท่ีจะถูกตัด 

3. กดบันทึกแล้ว สามารถปริ นออกเป็นบิลได้ 

4. สามารถเลือกดูสรุปรายงานได้หลายแบบ เช่น 

เดือน/วัน/ปี 

5. สามารถรองรับหน้าจอได้ทุกขนาด 

 
6. เอกสารอ้างอิง 

[1] ธนวัฒน์ ขยัน. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอระบบร้านขายยาวรรณกิจเภสัช ซึ่ง
ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยจัดการรายการ (Transaction) ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันภายในร้านขายยาวรรณกิจเภสัช ช่วย
อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานและเจ้าของร้าน ในการ
บริหารจัดการภายในร้าน ความสามารถหลักของระบบคือ
ช่วยในเรื่องการขายยาและเวชภัณฑ์ การจัดการคลังยาและ
เวชภัณฑ์ และมีการแจ้งเตือนเมื่อยาและเวชภัณฑ์ถึงจุดที่
ควรสั่งซื้อ รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุ ซึ่งมีส่วน
ช่วยในการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินใจเพื่อความ
ได้เปรียบทางธุรกิจของร้านขายยา นอกจากนี้ยังมีรายงาน
ต่างๆ ที่ออกจากระบบโดยอัตโนมัติและออกตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานด้วย ระบบถูกพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บ
แอพพลิเคชั่น โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 
ผลการประเมินระบบจากผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
และส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และจาก
ผู้ใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 ดังนั้นระบบท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับที่
ดีและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, ร้านขายยาวรรณกิจเภสัช 

Abstract 

This study aims to improve the information 
system of Wanakit Phesat. The main objectives 
are designing and organizing in order to store the 
information in Wanakit. Furthermore, the 

information can be seen and make a report of 
Wanakit Phesat sales. The improvement of 
information will enable to store the buying and 
selling records of medical supplies.To increase the 
efficiency of information storage in Wanakit 
Phesat for organization and help make decisions 
from the information received. This is used to 
analyze, plan and develop the strategy of 
marketing to take an advantage of doing business 
productively. This system was tested by twenty 
experts and  three system users. According to the 
experts, it was found that the average score was 
4.37  and  the standard  deviation  was 0.53. 
Meanwhile, according  to the users, the average 
score was 4.39 and the standard deviation was 
0.57.Therefore, the developed system was 
considered good . 

Keyword: Information System, Wanakitphesat 
Drugstore  

 
1. บทน า 

ร้านขายยาวรรณกิจเภสัช ตั้งอยู่เลขที่ 382/2 ต าบล
เสนา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบธุรกิจ
ขายสินค้าประเภทยาแผนปัจจุบันชนิดต่างๆ เวชภัณฑ์และ
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อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีเภสัชกรคอยให้บริการ การ
จัดการภายในร้านทั้งหมดจะท าด้วยมือและบันทึกลงใน
กระดาษ จึงเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการท างานหลาย
อย่าง เช่น เรื่องเวลาการให้บริการแก่ลกูค้า การตรวจคลังยา
และเวชภัณฑ์ ซึ่งไม่มีระบบการจัดเก็บคลังสินค้าท าให้ยาก
ต่อการจัดการสินค้าที่มีอยู่ในร้าน ปัญหาล าดับของการเข้า
มาของสินค้าท่ีไม่ทราบวันหมดอายุที่แน่นอน ปัญหาปริมาณ
ของสินค้าคงเหลือท่ีเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณ
สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในทางกลับกัน บางกรณี
อาจเกิดการส ารองสินค้าในคลังมากเกินไปท าให้เกิดปัญหา
ต้นทุนการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาสินค้าหมดอายุ
โดยไม่ทราบ ระบบสารสนเทศร้านขายยาวรรณกิจเภสัชจึง
ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ภายในร้าน ทั้ง
ยังสามารถรายงานข้อมูล เช่น สรุปยอดขายในแต่ละวัน 
และสรุปยอดขายตามช่วงเวลา เป็นต้น เพื่อให้สะดวกและ
รวดเร็วในการจัดการและบริหารงาน ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.1 การแบ่งหมวดหมู่และชนิดของยา  

ยาแต่ละชนิดประกอบด้วยช่ือ 3 ช่ือ [1] ได้แก่  

1. ช่ือสามัญทางยา (Generic Name) จัดเป็นช่ือที่
ส าคัญที่สุดเพราะเป็นช่ือที่ถูกตั้งเพื่อเป็นมาตรฐานในการ
สื่อสารแทนที่จะใช้ช่ือทางเคมี ซึ่งเป็นช่ือที่ยาวและซับซ้อน
นอกจากน้ียังเป็นช่ือท่ีใช้กันท่ัวโลก 

2. ช่ือทางเคมี (Chemical Name) เป็นช่ือที่ตั้งขึ้น
ตามระบบวิธีตั้งช่ือทางวิทยาศาสตร์ จากช่ือนี้สามารถแสดง
ให้เห็นว่ายานั้นมีโครงสร้างอย่างไรช่ือนี้จะเป็นช่ือที่ยาวมาก
ใช้เป็นช่ืออ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ เช่น Ergotamine tartrate  

3. ช่ือทางการค้า (Trade Name) ช่ือที่บริษัทผู้ขาย
ตั้งข้ึนเองเพื่อให้เรียกง่ายและใช้ในการโฆษณา  

2.2 ฐานข้อมูล (Database)  

ฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่าง
มีระบบ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น การ
เรียกดูข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเพิ่มหรือการลบข้อมูล 

เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วการจัดเก็บข้อมูลมักน าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ทัน
ตอ่ความต้องการใช้และความถูกต้องตามความเป็นจริง [2] 

2.3 ภาษา PHP  

ภาษา PHP (Personal Home Page Tool) เป็นภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนแทรกไว้ใน
เอกสาร ภาษาอื่น เช่น เขียนแทรกพีเอชพี ไว้ภายในภาษา 
HTML (Hypertext Markup Language) เพื่อท าให้
สามารถประมวลผลเพื่อสร้างเนื้อหาได้แบบพลวัตร 
(Dynamic) ในอดีต เป้าหมายหลักของ PHP คือเป็นภาษาที่
ใช้ในการพัฒนาเว็บ HTML เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน PHP 
ได้รับการพัฒนาความสามารถมากขึ้น จนสามารถสร้าง
เอกสารที่ไม่ใช้ HTML เช่น การสร้างภาพกราฟิก สร้าง
เอกสาร  จนถึงมีการน า PHP มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่
ท างานเป็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ [3] 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

    อิทธินันท์ และ ทัศนีย์  [4] น าเสนอระบบบริหาร
จัดการร้านยา โดยศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลยา และระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
ตามความต้องการของร้านขายยา การออกแบบจะเน้นให้ใช้
งานได้ง่าย ส าหรับผู้ที่ไม่มีความช านาญทางด้านเทคโนโลยี
มากนัก ร้านขายยาสามารถบันทึกรายการยา ค้นหาข้อมูล
ยาและเปรียบเทียบ ประเภทอาการของผู้ป่วย และชนิด
ของยา ตลอดจนบริหารจัดการคลังยาได้ ระบบยังสามารถ
แสดงรายงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ PDF ได้ด้วย การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการร้านยานี้ ช่วยประกอบการตัดสินใจ 
วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ในด้านการบริหาร
จัดการร้านยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

      เมตตา [5] น าเสนอระบบฐานข้อมูลส าหรับการซื้อขาย
สินค้าในร้านขายยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลสินค้าในร้านขายยา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความเป็นระบบ ท าให้
ง่ายในการค้นหาข้อมูลสินค้า เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาร้านให้ดีขึ้น เช่น การค านวณราคา
สินค้าและการค้นหาสินค้าภายในร้านได้รวดเร็วขึ้น และท า
ให้ทราบแนวโน้มการขายยาแต่ละประเภท ซึ่งจะง่ายในการ
คาดการณ์จ านวนสินค้าที่จะต้องสั่ งซื้อเพื่อจัดเก็บใน
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คลังสินค้าของร้าน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้า เป็นต้น 

 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการท างานของระบบร้านขาย
ยาวรรณกิจเภสัชกับระบบของบทความวิจัยอื่น 

ฟังชั่นการท างานหลัก 1* 2* 3* 
การจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ 9 9 9 

การส่ังซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 9 9 9 

การรับยาและเวชภัณฑ์ U U 9 

การเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ U U 9 

การแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุ U 9 9 

การแจ้งเตือนเมื่อถึงจุดสั่งซ้ือ U U 9 

การเพิ่มข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ 9 9 9 

รายงานยอดขายตามช่วงเวลา U U 9 

รายงานยาและเวชภัณฑ์ขายดี U U 9 

การตัดสต็อกสินค้าอัตโนมัติ 9 9 9 

การเปรียบเทียบยาตามอาการป่วย U 9 U 

1 คือ ระบบฐานข้อมลูการซื้อขายในร้านขายยา [4] 
2 คือ ระบบบริหารจัดการร้านยา [5] 
3 คือ ระบบร้านขายยาวรรณกิจเภสัช 

3. การออกแบบระบบ  

    จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ สามารถแบ่ง
การท างานของระบบเป็น 5 ส่วน ตามประเภทของผู้ใช้งาน
ระบบ คือ เจ้าของร้าน พนักงาน และผู้ดูแลระบบ โดยสร้าง
แบบจ าลองที่อธิบายการท างาน ของกระบวนการต่างๆ ใน
ระบบ ส่วนข้อมูลน าเข้า และข้อมูลส่งออก เป็นแผนภาพ
บริบท ดังภาพท่ี 1 
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รูปที่ 1 แผนภาพบริบท 

จากแผนภาพบริ บท  เมื่ อ วิ เ ค ร าะห์ โ คร งสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่ างข้อมูล เพื่อ ใ ช้จัดเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายยา 
วรรณกิจ เภสั ช สามารถแสดงได้ดั งภาพที่  2  โดยมี
สถาปัตยกรรมของระบบดังแสดงในภาพท่ี 3 

member

PK member_id

 mem_name
 mem_username
 mem_password
 mem_passcon
 mem_lastname
 mem_sex
 mem_idcard
 mem_address
FK1 tambol_id
 mem_phone
 mem_date
 mem_picture

tambol

PK tambol_id

 tambol_name
 amphur_id

province

PK province_id

 province_nameamphur

PK amphur_id

 amphur_name
 province_id

drug

PK drug_id

 drug_bercode
 drug_name
 drug_cost
 drug_saleprice
 drug_amunt
 drug_netweight
 drug_order
FK3 typedrug_id
FK4 size_id
FK1 item_id
FK2 dosage_id
 keeping
 drug_pointsale
 drug_date
 drug_detail
 drug_status_id
 drug_picture
 dosage
 properties

item

PK item_id

 item_name

sizedrug

PK size_id

 size_name

typedrug

PK typedrug_id

 typedrug_name

dosageforms

PK dosage_id

 dosage_name

detail_order

PK detailorder_id

FK1 order_id
FK2 drug_id
 total

detail_return

PK detailreturn_id

FK1 return_id
FK2 stock_id
 amount
 text
 item_id
 status_return
 sup_id

detail_sale

PK detailsale_id

FK2 sale_id
FK1 drug_id
 unit
 sumprice

drug_sale

PK sale_id

 date_sale
FK1 member_id
 status_sale
 amount
 total_money
 relate

order_drug

PK order_id

 date_order
 member_id
 status_order
FK1 sup_id reciver_drug

PK rec_id

FK3 member_id
FK2 return_id
 reff_id
 rec_date
 rec_pay
 pay_type
 total_cost
FK1 drug_id
 unit
 allsum
 rec_name
 order_id
 rac_status

reciver_return

PK rec_return_id

FK1 order_id
FK3 member_id
 name_rec
 status_reciver
 date_return
 return_id
FK2 drug_id
 rec_amount

stock

PK stock_id

FK1 drug_id
 drug_expire
 amount
 drug_cost
  

supplier

PK sup_id

 sup_name
 sup_address
 tambol_id
 sup_phone
 sup_status
 sup_fax

return_drug

PK return_id

 date_return
FK1 member_id
 status_return

 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ข้อมูล 

 

 

รูปที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ 

การท างานในระบบร้านขายยาวรรณกิจเภสัชตาม
แผนภาพเมื่อลูกค้าท าการซื้อยาและเวชภัณฑ์ภายในร้าน 
พนักงานจะท าการบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบเพื่อน าไปเก็บ
ในฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบท าการจัดการออกรายงานสรุปผล
ไปยังเจ้าของร้านในทราบ เมื่อพนักงานต้องการสั่งซื้อสินค้า
ก็จะสั่งซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายและท าการบันทึก
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ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและการรับสินค้าเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการตรวจสอบ 

4. ผลการด าเนินงาน 

หน้าจอหลักที่ผู้ใช้งานท้ัง 3 ประเภท คือ เจ้าของร้าน  
พนักงาน ผู้ดูแลระบบ ใช้โต้ตอบกบัระบบ มีดังนี ้

4.1  หน้าหลักของการเข้าสูร่ะบบ ส าหรับ เจา้ของรา้น 
พนักงาน และผู้ดูแลระบบ ดังรูปที ่4 

 

                 
 

รูปที่ 4 หน้าจอเข้าสูร่ะบบ 
 

4.2 หน้าจอการขายยาและเวชภัณฑ์ โดยท าการสแกน
บาร์โค้ดที่ตัวสินค้า เพื่อน าเข้าข้อมูล ดังรูปที่ 5 

 

 

ภาพที่ 5 หน้าจอเมนูการขายยาและเวชภณัฑ ์

 

 

 

 

 

4.3 หน้าจอแสดงข้อมูลการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ใกล้
หมดหรือถึงจุดสั่งซื้อ ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 หน้าจอการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์  
 

4.4 หน้าจอการคืนยาและเวชภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหายหรือ
หมดอายไุปยังตัวแทนจ าหน่ายที่สัง่ซื้อมา ดังรูปที่ 7 

 
 

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงการคืนยาและเวชภัณฑ ์

4.5  หน้าจอการรับยาและเวชภณัฑ์จากการสั่งซื้อหรือ
การคืนยาและเวชภณัฑ์ ดังรปูที่ 8 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอการรบัยาและเวชภัณฑ ์
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4.6 หน้าจอแสดงข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุ

เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์ และแก้ปัญหายา
และเวชภัณฑ์หมดอายุโดยไม่ทราบดังรูปที ่9 

 

รูปที่ 9 การแจ้งเตือนยาใกลห้มดอายุ  
 

4.7  หน้าจอแสดงยอดขายรายวันที่ต้องการ เป็นการ
สรุปยอดขาย ดังรูปที่ 10 

 

   รูปที่ 10 หน้ารายงานสรปุยอดขายรายวัน 

4.8  หน้าจอแสดงยอดขายเป็นรายเดือนว่าแตล่ะเดือน
มียอดขายมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ง่ายต่อการเปรียบเทยีบ 
ดังรูปที่ 11 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.11 หน้ารายงานยอดขายแต่ละเดือน 

4.9 หน้าจอแสดงรายงานยาและเวชภัณฑ์ที่ขายได้ ตาม
ช่วงเวลาที่ต้องการทราบ ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 หน้ารายงานยอดขายตามช่วงเวลา 

5. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

   การด าเนินงานระบบสารสนเทศร้านขายยาวรรณกิจ
เภสัช เพื่อจัดการข้อมูลการขายยาและเวชภัณฑ์ภายในร้าน
และเป็นการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้ทราบถึงการหมดอายุ
ของยาและเวชภัณฑ์ และยอดคงเหลือภายในคลังสินค้าของ
ร้าน และเพื่อสร้างความเช่ือมั่นของลูกค้าที่มีต่อร้านขาย
ยาวรรณกิจเภสัช และสร้างความเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
การบริหารจัดการข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ โดยการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง
สรุปผลจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งานจริงได้
ดังนี ้

5.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ตาราง 2 ผลการประเมินระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  
ระบบร้านขายยาวรรณกิจเภสัช  S.D ระดับความ

พึงพอใจ 
ความสะดวกในการใช้งาน 4.25 0.55 มาก 
ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.66 0.81 มากที่สุด 
ระบบความปลอดภัยในการใช้งาน 4.47 0.48 มาก 

ความถูกต้องของการประมวลผล 4.44 0.64 มาก 
ความสวยงามของโปรแกรม 4.58 0.49 มากที่สุด 
ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 4.45 0.46 มาก 

โดยรวม 4.37 0.53 มาก 

จากตารางความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศร้านขาย
ยาวรรณกิจเภสัชของกลุ่มผู้เช่ียวชาญภาพรวม พบว่ามี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
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( ) โดยด้านความรวดเร็วในการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล มี ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ม า ก ที่ สุ ด 
( ) ส่วนความพึงพอใจด้านอื่นๆ 
เรี ยงจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้ านความสวยงาม 
( ) ด้านระบบความปลอดภัยในการ
ใช้งาน ( ) ด้านข้อมูลที่ได้รับเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจ ( ) ความถูกต้อง
ของการประมวลผล   และความ
สะดวกในการใช้งาน ( ) ตามล าดับ 

5.2 กลุ่มผู้ใช้งานจริง 

ตาราง 3 ผลการประเมินระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งานจริง 
ระบบร้านขายยาวรรณกิจเภสัช  S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
ด้านความสามารถในการน าข้อมูลเข้า 4.25 0.55 มาก 
ด้านความสามารถด้านการประมวลผล 4.58 0.49 มากที่สุด 
ด้านความสามารถด้านการแสดงผล
ข้อมูล 

4.47 0.49 มาก 

ด้านความสามารถด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลและความปลอดภัย 

4.30 0.64 มาก 

โดยรวม 4.39 0.57 มาก 
 

จากตารางความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศร้านขาย
ยาวรรณกิจเภสัชของกลุ่มผู้ใช้งานจริง ในภาพรวม พบว่ามี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
( ) โดยด้านความสามารถด้านการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล มี ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ม า ก ที่ สุ ด 
( ) ส่วนความพึงพอใจด้านอื่นๆ 
เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการ
แสดงผลข้อมูล ( ) ความสามารถ
ด้ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
( ) และด้านความสามารถในการน า
ข้อมูลเข้า ( ) ตามล าดับ 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษามุ่งเน้นในเรื่องการขายยาและเวชภัณฑ์และ

การจัดการคลังสินค้าที่น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ประมวลผล ท าให้การบริหารจัดการร้านง่ายและสะดวกมา
ยิ่งข้ึน และลดความผิดพลาดจากการท างานในระบบมือ โดย
มีระดับความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญต่อประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศร้านขายยาวรรณกิจเภสัชในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ) และระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบต่อประสิทธิภาพของระบบในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( )  

การพัฒนาระบบต่อในอนาคต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานระบบให้ดียิ่งขึ้นสามารถท าได้ดังนี้ 

1. เพิ่มรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสม
มากขึ้น 

2. จัดเก็บข้อมูลยาและเวชภัณฑ์เพื่อน ามาค านวณการ
คิดว่าควรสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละครั้งเท่าใดถึงจะ
เหมาะสมต่อธุรกิจ โดยใช้ทฤษฏี EOQ (Economic Order 

Quantities) 
3. เพิ่มความหลากหลายของรายงาน เพื่อให้ครอบคลุม

การใช้งาน 

 

8. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ขอขอบพระคุณนายธวัชชัย วรรณสว่าง ที่คอยให้ค าแนะน า
และข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายยาวรณกิจ
เภสัช  
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ระบบช่วยจัดการตรวจสอบห้องที่ใช้ในการสอบ  
กรณีศึกษา ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Examination Room Scheduling System: Case Study of School of Computer 

and Information, Chiang Rai Rajabhat University 
 

ยงยุทธ์ - 
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์  

ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Email: yos_007@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การจัดห้ องสอบของส านั กวิชาคอมพิ วเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่ละ
ครั้งจะน าข้อมูลการใช้งานห้องบันทึกลงบนกระดาษเพื่อ
ตรวจสอบหาที่มีการซ้ าซ้อนกันของการใช้งาน โดยมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลามากในการจัดการ ทางผู้วิจัยจึงได้
การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับปัญหา
ดังกล่าวโดยพัฒนาในรูปแบบซอฟต์แวร์เพื่อช่วยตรวจสอบ
สถานะ การใช้งานห้องสอบโดยระบบจะน าวันเวลาที่ใช้ใน
การสอบมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและ
แสดงห้องที่มีการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการทดลอง
จากแบบสอบถามฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
ระบบช่วยจัดการตรวจสอบห้องที่ใช้ในการสอบกรณีศึกษา
ส านั ก วิ ชาคอมพิ ว เตอร์และ เทค โน โลยี ส ารสน เทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนใน
ตรวจสอบสถานะ การใช้งานห้องสอบที่มีการใช้งานซ้ าซ้อน
กันมีความใช้งานง่ายท างานได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานและสามารถท างานได้จริงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดีมาก  
 

ค าส าคัญ: การจัดห้องสอบ,การชนกันของห้องสอบ 
 

Abstract 
Scheduling examination rooms of the School 

of Computer and Information, Chiang Rai 
Rajabhat University, still manually assigned by 
administrators that records on the paper based. 

Normally, the task in scheduling takes a long time 
to complete this job because scheduling process 
needs to check many parameters, available time 
of teacher, available time of examination room 
and available time of students that do not 
conflict. In this work, we then develop an 
information system to assign examination rooms, 
teachers, and students. The proposed system is a 
half automatic system that still assigns by the 
administrator manually but checks its conflict 
automatically. In the experiment, we found that 
the proposed work can reduce the scheduled 
time and the satisfaction of use is good with 
examining the use of the system from 
administrators. 
 
Keyword: Scheduling examination rooms,  
Collision room 
 
1. บทน า 

การจัดห้องสอบในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายมีการก าหนดให้ทางฝ่ายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพของแต่ละคณะเป็นผู้จัดการการจัดห้องสอบ โดย
ทางฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพจะท าการสอบถาม
อาจารย์ประจ ารายวิชาเพื่อแจ้งความประสงค์พร้อมห้องที่
ต้องการสอบจากนั้นจะน าข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกลงใน
กระดาษเพื่อตรวจสอบหาห้องที่มีการใช้งานซ้ าซ้อนกันโดย
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เปรียบเทียบจากวันที่และเวลาที่ใช้ในการสอบแล้วท าการ
แจ้งไปยังอาจารย์ประจ ารายวิชาเพื่อท าการขอย้ายห้องก่อน
จะน าข้อมูลบันทึกลงในคอมพิวเตอร์แล้วส่งเข้าสู่ ระบบ
ส่วนกลางโดยวิธีการดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อนและ
เสียเวลามากในการจัดการ 

เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวัน ทางผู้วิจัยจึงได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นออกมา
ในรูปแบบซอฟแวร์ ระบบช่วยจัดการตรวจสอบห้องที่ใช้ใน
การสอบ โดยระบบจะท าการรับค่าวันเวลาที่ใช้ในการสอบ
แล้วน าไปตรวจสอบกับาานข้อมูลเพื่อแสดงห้องที่ถูกใช้งาน
และห้องที่ใช้งานได้ในวันเวลาดังกล่าวเพื่อช่วยลดความ
ยุ่งยากซับซ้อนและเวลาในการตรวจสอบ 

 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Visual Studio 2015 [1] ในการ

พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นระบบสารสนเทศ (IS) [2] ที่ท างาน
เฉพาะเจาะจง โดยมีองค์ประกอบพื้นาานคือการน าเข้า
ข้อมูล ประมวลผลและแสดงผล ใช้ภาษา C# [3] ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์และใช้การพัฒนาแบบ OOP [4] เป็นการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยมองส่วนประกอบของโปรแกรม
เป็นเสมือนวัตถุช้ินหนึ่งที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ (Property) 

ซึ่ งสามารถอธิบายคุณ ลักษณ ะของวัตถุ  และวิธีการ 
(Method) ซึ่งสามารถอธิบายความสามารถของวัตถุนั้น 
ระบบจัดการาานข้อมูลเป็นแบบ DBMS [5] โดยใช้ MySQL 

[6] ในการจัดการาานข้อมูล และใช้ค าสั่งภาษา SQL [7] ใน
การจัดการเพิ่มลบและแก้ไขาานข้อมูลมีการท างานแบบ 
Two-Tier Architecture ดังรูปที่  1 แบ่งเป็นส่วน Client 

และ Server ซึ่งมีการท างานประสานกันโดยอาศัยข้อตกลง
ทางการสื่อสารที่สามารถยอมรับได้ทั้งสองส่วน  

 

 
 

 

 

 

 
รูปที่ 1. แสดงองค์ประกอบ two tier architecture 

 

 

3. วิธีการด าเนินการ 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
เดิมส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ตรวจสอบหาห้องที่มีซ้ าซ้อนกันของการใช้งานด้วยการ
บันทึกข้อมูลลงในกระดาษแล้วเปรียบเทียบหาห้องสอบที่มี
การใช้งานซ้ าซ้อนกัน ดังรูปที่ 2  ก่อนจะน าข้อมูลบันทึกลง
ในคอมพิวเตอร์แล้วส่งเข้าสู่ระบบส่วนกลาง วิธีการนี้มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลามากในการจัดการ ทางผู้วิจัยได้
สอบถามความต้องการจากผู้ใช้งานซึ่ งผู้ ใช้งานมีความ
ต้องการระบบที่ช่วยในการตรวจสอบห้องสอบที่มีการใช้งาน
ซ้ าซ้อนกัน และหาจ านวนช่ัวโมงการคุมสอบของอาจารย์แต่
ละท่าน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 2. แผนงานแสดงวิธีการจัดห้องสอบแบบเดิม 
 
3.2 การออกแบบระบบและหลักการท างาน 

โดยตัวระบบได้แบ่งการท างานออกเป็นสามส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่งส่วนจัดการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลรายช่ืออาจารย์ , 
รายช่ือรายวิชาและรายช่ือห้อง ส่วนที่สองส่วนที่ ช่วย
ตรวจสอบห้องที่มีการใช้งานซ้ าซ้อนกันด้วยการรับข้อมูล
น าเข้าจากแป้นพิมพ์โดยป้อนวันเวลาที่ใช้ในการสอบระบบ
จะน าข้อมูลไปตรวจสอบกับาานข้อมลูและแสดงรายละเอียด
ของห้องที่มีการใช้งานไปแล้วและห้องที่สามารถใช้งานได้
ในช่วงวันเวลาดังกล่าว ดังรูปที่ 3 ส่วนที่สามคือส่วนที่ช่วย
หาจ านวนช่ัวโมงการคุมสอบโดยระบบจะแสดงจ านวน
ช่ัวโมงการคุมสอบของอาจารย์แต่ละท่านและบอกค่าเวลา
เฉลี่ยรวมในการคุมสอบออกมา 

ซอฟแวร์ 
 

ฐานข้อ
มูล 

S 
Q 
L 

MySQL 

Server Tier 

Client Tier 

เริ่มต้น 

รับข้อมูลห้อง
สอบ 
 จดบันทนัทึกลงในกระดาษ 

การใช้งานห้อง
สอบซ ้า 

บันทักลงใน
คอมพิวเตอร์ 

จบการท้างาน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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ป้อนวันเวลาที่ใช้ในการสอบ 

แสดงหอ้งที่ถูกใช้งาน 

ป้อนรายละเอียดห้องสอบ 

ห้องที่ยงัไม่มกีารใช้งาน 

เวลาคุมสอบ 

รายละเอียดการใช้งานห้องสอบสอบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3. แผนงานแสดงการท้างานของระบบช่วยจัดการห้องสอบ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4. แผนภาพการไหลของข้อมูล 
 

รายละเอียดรูปท่ี 4 มีดังนี้ ผู้ใช้ท าการป้อนข้อมูลวันเวลาทีใ่ช้
ในการสอบ ระบบจะแสดงข้อมูลห้องที่ถูกใช้งานและห้องที่
สามารถใช้งานได้ในวันเวลานั้นๆ ผู้ ใช้ป้อนข้อมูลห้องที่
ต้องการใช้งาน , วิชาที่สอบ , กลุ่มเรียน , อาจารย์ผู้สอน , 

อาจารย์ผู้คุมสอบ, หน่วยกิต, รายวิชา, จ านวนนักศึกษาที่
ล งทะ เบี ยน  บั นทึ กลงในระบบ จากนั้ น ระบบแสดง
รายละเอียดการใช้งานห้องสอบและจ านวนเวลาการคุมสอบ
ของอาจารย์แต่ล่ะท่าน 

3.3 การออกแบบระบบาานข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5. Database Design 
 
รายละเอียดรูปที่ 5 มีดังนี้ table subject เป็นตารางข้อมูล
รายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา,ช่ือวิชา table room เป็น
ตารางข้อมูลห้องประกอบด้วย หมายเลขห้อง,ประเภทของ
ห้อง table teacher เป็นตารางข้อมูลอาจารย์ประกอบด้วย 
รหั ส อ าจ ารย์ , ช่ื อ อ าจ ารย์  table exam room เป็ น
ตารางข้อมูลห้องที่ใช้ในการสอบประกอบด้วย ล าดับที,่ รหัส
, วิชา, เวลาเริ่มสอบ, เวลาสิ้นสุด, หมายเลขห้อง, กลุ่มเรียน, 
รหัสอาจารย์ผู้สอน , รหัสอาจารย์ผู้คุมสอบคนที่1, รหัส
อาจารย์ผู้คุมสอบคนที่2, จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน , 
หน่วยกิตรายวิชา table average เป็นตารางข้อมูลจ านวน
ช่ัวโมงการคุมสอบของอาจารย์แต่ละท่านประกอบด้วย 
ล าดับที่, รหัสอาจารย์ผู้คุมสอบ , รหัสรายวิชา, วันที่สอบ, 
จ านวนเวลาคุมสอบวิชานั้นๆ 

3.4 การพัฒนาระบบ 

ในระหว่างท าการพัฒนาระบบได้มีการน าตัวซอฟแวร์ไป
ให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานเพื่อหาข้อผิดพลาดในการใช้งาน

เริ่มการท้างาน 

รับข้อมูลห้องสอบของ
รายวิชา 

รับค่า วันเวลาที่ใช้ใน
การสอบ 

น้าไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล 

ห้องที่จองมีการ
ซ ้ากับวิชาอื่น 

แสดงห้องที่มีการใช้งานและ
ใช้งานได้ในวันเวลาดังกล่าว 

จบการท้างาน 

หมายเลขห้องสอบ,อาจารย์ผู้สอน,ผู้คมุ
สอบ1,ผู้คมุสอบ2,จ านวนหน่วยกิต,
จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน,sec 

ท้าการแจ้งอาจารย์
ประจ้ารายวิชาเพื่อ
ขอย้ายห้องสอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

บันทึกลงาานข้อมูล 

ผู้ใช้งาน 
ระบบช่วยจัดการ
ตรวจสอบห้องที่ใช้ใน
การสอบ 

table:teacher 
id_teacher PK 
name_teacher 
 

table:room 
id_room PK 
ame_room 

table:subject 
id_subject PK 
name_subject 

table:exam_room 
No_room PK 
id_subject FK 
Star_time  
end_time 
id_room FK  
sec 
teacher FK 
id_teacher1 FK 
id_teacher2 FK 
people 
credit 
 
 
 
table:average 
No_room FK 
id_teacher FK 
id_subject FK 
date 
time_all 
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โดยน าข้อมูลที่จ าลองขึ้นมาทดสอบและน าข้อผิดพลาด
ดังกล่าวมา แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาซอฟแวร์ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานซึ่งระบบมีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆส่วนแรกคือส่วนที่ใช้
จัดการห้องสอบโดยให้ท าการป้อนข้อมูลวันเวลาที่ใช้ในการ
สอบแล้วกดปุ่มค้นหาห้องที่ยังไม่มีการใช้งาน ระบบจะแสดง
ห้องทีย่ังไม่มีการใช้งานและข้อมูลห้องที่ได้มีการใช้ไปแล้วใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ดังรูปที่ 7 จากนั้นท าการป้อนรายละเอียด
ทั้งหมดแล้วเลือกเมนูเพิ่มข้อมูลระบบจะท าการบันทึกข้อมูล
ลงในาานข้อมูลและสามารถดูเวลาการคุมสอบทั้งหมดของ
อาจารย์แต่ละท่านได้ ดังรูปที่ 8 โดยเลือกเมนูข้อมูลการคุม
สอบระบบจะแสดงข้อมูลออกมา ส่วนที่สองคือส่วนส าหรับ
จัดการข้อมูลสามารถเพิ่มลบ แก้ไขข้อมูลช่ืออาจารย์ ข้อมูล
รายวิชาและข้อมูลห้องสอบ  

 

 
 

รูปที่ 6. หน้าจอหลัก 
 

หน้าจอหลักเป็นหน้าแรกของซอฟแวร์ให้ผู้ใช้งานเลือก
ประเภทการใช้ตามความต้องการ 

 

 
 

รูปที่ 7. หน้าจอแสดงการจัดการห้องสอบ 
 
 

 
 

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงผลเวลาคุมสอบของอาจารย์ 
 

 
 

รูปที่ 9. หน้าจอแสดงรายละเอียดการใช้งานห้อง 
 

สามารถดูรายละเอียดการใช้งานห้องสอบทั้งหมดด้วยการ
เลือกเมนู แสดงข้อมูลการใช้งานห้องสอบ ระบบจะแสดง
ข้อมูลออกมา ดังรูปที่ 9 

3.5 เครื่องมือท่ีใช้พัฒนามีสองส่วนดังนี้ 
3.5.1 ฮารด์แวร ์
 3.5.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 

ส าหรับออกแบบและพัฒนาระบบ 

 3.5.1.2 อุปกรณร์ับข้อมูลเข้า 
  -คีย์บอร์ด 

-เมาส ์

3.5.2 ซอฟแวร ์
3.5.2.1 โป รแ ก รม  Microsoft Visual Studio 2010 

เพื่อพัฒนาระบบ 

3.5.2.2 โปรแกรม XAMPP ใช้ส าหรับจัดการระบบ
าานข้อมูลแบบ phpMyadmin 

 

4. ผลการทดลอง 
ได้ท าการทดลองโดยให้เจ้าหน้าที่และบุคคลากรฝ่าย

วิชาการและงานประกันคุณภาพจ านวน 10 ท่าน ประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 

5 ระดับ 
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ระดับ 5 = ความพึงพอใจระดับดีเยี่ยม  

ระดับ 4 = ความพึงพอใจระดับดมีาก  

ระดับ 3 = ความพึงพอใจระดับพอใช้ 

 ระดับ 2 = ความพึงพอใจระดับนอ้ย    
ระดับ 1 = ความพึงพอใจระดับตอ้งปรับปรุงแก้ไข 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลแบบสอบถาม 
 

หัวข้อประเมนิ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราาน 

ความง่ายในการใช้งาน 4.04 0.49 

ประสิทธิภาพ 3.90 0.62 

ท างานได้ตามความต้องการ 4.28 0.56 

ความรวดเร็วในการตอบสนอง 3.80 0.51 

สามารถใช้งานได้จริง 4.19 0.60 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.04 0.55 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.28 คือท างานได้ตามความ
ต้องการ ค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.80 คือความรวดเร็วได้การ
ตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.04 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตราานอยู่ ในช่วง 0.49-0.62 ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตราานเท่ากับ 0.55 ดังตารางที่ 1 

 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
ระบบการจัดการตรวจสอบห้องที่ใช้ในการสอบ ใน

กรณี ศึ กษา ส านั ก วิชาคอมพิ ว เตอร์และ เทคโน โลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นงานวิจัยที่
สามารถช่วยฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ ลดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในตรวจสอบสถานะ การใช้งานห้องสอบที่มี
การใช้งานซ้ าซ้อนกัน มีความใช้งานง่ายท างานได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถท างานได้จริงมีค่า
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับ ดีมาก 

 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] NEXT FLOW “Visual Studio 2015”[ระบบออนไลน์}

แหล่ งที่ ม า : http://nextflow.in.th/2015/tryvisual-

studio-2015-rc-cross-platform-cordova-

phonegap-ionic (สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2559) 

[2] Eduzones “ระบบสารสน เทศ”[ระบบออนไลน์ ] 
แหล่งที่มา:http://blog.eduzones.com/dena/4892 

(สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2559) 

[3] Kung.com “ภ า ษ า  C#”[ ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ] 
แหล่งที่มา:http://sites.google.com/site/programm

ingm42/phasa-c (สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2559) 

[4] KNATION BLOG “OOP คื อ ”[ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ] 
แหล่งที่มา:http://www.oknation.net/blog/bonaac

hsolution/2007/11/20/entry-1 (สื บ ค้ น เ มื่ อ  10 

มีนาคม 2559) 

[5] PONGKORN.NET “DBMS คื อ ”[ร ะ บ บ อ อ น ไล น์ ] 
แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://www.pongkorn.net/dbms 

(สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2559) 

[6] Easy Bran “MySQL”[ระบบออนไลน์ ] แหล่งที่ มา : 

http://www.th.easyhostdomain.com/dedicated-

servers/mysql.html (สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2559) 

[7] ADVANCED TOPICS IN COMPUTER SOFTWARE 

“ค า สั่ ง  SQL”[ ร ะ บ บ อ อ น ไล น์ ]  แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

http://teacher.en.rmutt.ac.th/deachrut.j/index.p

hp/en/sql (สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2559) 
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แอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการอบรมส าหรับนักศึกษา 
(Training  Management System for Students) 

กรวิการ์ คงเรือน 
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต ์

ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Email: Bestty-smile@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
             การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
และเพิ่มความรู้ของผู้เข้าอบรมจากระบบเดิม ผู้จัดอบรม
จะต้องระบุช่วงวัน เวลา สถานที่ในการอบรมด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวบไซต์ สื่ออนไลน์ต่างๆ หรือ เชิญ
ชวนให้เข้าร่วมอบรมด้วยค าพูด โดยไม่มีการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับการลงทะเบียนให้กับผู้เข้าอบรมทราบ จึงท าให้ผู้เข้า
อบรมไม่ทราบรายละเอียดของการอบรมที่แน่ชัดและท าให้ผู้
จัดอบรมไม่ทราบจ านวนผู้เข้าอบรมเพราะไม่มีการลงเบียน
ไว้  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการอบรม โดย
องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการอบรมมีทั้งหมด 4 ส่วน 
คือ ส่วนการจัดการข้อมูลของอาจารย์,ส่วนการจัดการข้อมูล
ของนักศึกษา,ส่วนข้อมูลการอบรม,การลงทะเบียน จากการ
ทดลอง พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบในเกณฑ์ที่
ดีกว่าระบบบริการจัดการอบรมแบบเดิม 
 
ค าส าคัญ: การอบรม,การลงทะเบียน 
 

Abstract 
Training to increase the efficiency of work and 

knowledge of attenders from the original system. 
The training organizers have to mention date, 
time and place of the training and inform the 
information on website and social media or 
speech. Uninformed registration that makes 

attenders don't know about details of training 
clearly and also makes organizers don't know 
about numbers of attenders because it doesn't 
have registration. So, researchers develop 
management of training by dividing the 
management of training in 4 parts: management 
of teachers, management of students, information 
of training and registration. From experiment find 
that users are satisfied in this system more than 
the original system. 

 
Keyword : Training , Resgister 

 
1. บทน า 

จากปัญหาในการฝึกอบรมที่เกิดความผิดพลาดในเรื่อง
ของการระบุวัน เวลา สถานที่ที่ไม่ชันเจน และไม่มีการ
ลงทะเบียนเข้าอบรม ท าให้ผู้จัดอบรมไม่ทราบจ านวนผู้เข้า
อบรมที่แน่ชัด และท าให้ผู้เข้าอบรมไม่ทราบรายละเอียดที่
แท้จริงของการอบรม  

การแก้ปัญหาได้ใช้แอพพลิเคช่ันเข้ามาเป็นตัวกลางใน
การบริหารจัดการฝึกอบรม โดยผู้จัดอบรม สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีผู้เข้าอบรมที่ท าการลงเบียนมีจ านวนกี่คน
และท าให้ทราบรายชื่อของผู้บรรยายที่ลงทะเบียน   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดท าระบบบริหารจัดการอบรมเพื่อวาง
แผนการอบรมให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้จัดอบรม ผู้เข้าอบรม ผู้บรรยายการอบรม  
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2.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
     SQL (structured query language) คือ ภาษาที่ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็น
ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็น
ระบบเปิด (open system) สามารถใช้ค าสั่ง sql กับ
ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และ ค าสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่าน
ระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ ผลลัพธ์เหมือนกัน ท าให้
เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใดก็ได้โดยไม่ติดยึดกับ
ฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง  
     DBMS (Database Management System) คือ 
ระบบส าหรับบริหารและจัดฐานข้อมูล ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล การเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้ อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูล ลบ
ข้อมูล เรียกใช้ข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูล 

 
. 
  รูปที่ 1 การท างานของ Database Management System 
 
    
  3.รายละเอียดของการด าเนินงาน 

3.1 การออกแบบและพฒันาระบบ 

ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนา โดยการท างานของ
ของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลของอาจารย์, จัดการ
ข้อมูลของนักศึกษา, จัดการข้อมูลของการอบรม, จัดการ
ลงทะเบียนอบรม ดังรูปที่ 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 User Case ของระบบบริหารจัดการอบรม 
 

     ระบบบริหารจัดการอบรมของนักศึกษามีหน้าที่ในการ
ท างานอยู่ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดการข้อมูลอาจารย์ ผู้ดูแล
สามารถเพิ่ม, ลบ, แก้ไขในส่วนของอาจารย์ โดยต้องท าการ 
กรอกรายละเอียด ดังนี้คือ รหัสอาจารย์ ช่ืออาจารย์ เบอร์
โทรติดต่อดังรูปภาพท่ี 3 

 

 
 

รูปที่ 3 หน้าแอพพลิเคช่ันการจัดการข้อมูลอาจารย์ 
 

     ส่วนท่ี 2 จัดการข้อมูลนักศึกษา ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม,ลบ, 

แก้ไขในส่วนของนักศึกษา โดยต้องท าการกรอกราบละเอียด 
ดังนี้คือ รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา ดังรูปที่ 4 

 ผู้ดูแลระบบ 

ลงทะเบียนอบรม 

จัดการข้อมูลการอบรม 

จัดการข้อมูลนกัศึกษา 

จัดการข้อมูลอาจารย ์

ล็อกอินเข้าใช้งาน 
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รูปที่ 4 หน้าแอพพลิเคช่ันการจัดการข้อมูลนักศึกษา 
 
     ส่วนที่ 3 จัดการข้อมูลการอบรม ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม , 

ลบ, แก้ไขในส่วนของการอบรมได้ดังรูปภาพท่ี 5 

โดยมีรายละเอียดที่ต้องจัดการ คือ รหัสการอบรม ช่ือการ
อบรม ระยะเวลาในการอบรม รหัสห้อง วันท่ีอบรม และต้อง
ท าการเลือกอาจารย์ที่จะมาท าหน้าที่เป็นผู้บรรยายด้วย  
 

 
 

รูปที่ 5 หน้าแอพพลิเคช่ันการจัดการข้อมูลการอบรม 
 
     ส่วนที่ 4 ลงทะเบียนอบรม จะแสดงรหัสการอบรม ช่ือ
การอบรม วันที่อบรม ระยะเวลาในการอบรม ห้องอบรม ผู้
อบรม รหัสนักศึกษา ในส่วนการลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
สามารถเลือกลงทะเบียนตามหัวข้อที่ช่ืออบรและสามารถ
ตรวจสอบช่ือผู้บรรยายได้ดังรูปภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 หน้าแอพพลิเคช่ันลงทะเบียนอบรม 
 

4.ผลการด าเนินงาน 

ในส่วนของผลการทดลองของแอพพลิเคชั่นระบบบริหาร
จัดการอบรม โดยให้นักศึกษาใช้งานระบบจดัการอบรม และ
กรอกข้อมูลในรูปของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
งาน มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8 แบบประเมินความพึงพอใจ 

     ผลการทดลองของระบบบริหารจัดการอบรม มีค่าเฉลี่ย 
ต่ าสุดคือ ความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน มี
ค่าเท่ากับ 3.45 ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรวดเร็วต่อการ
ตอบสนอง มีค่าเท่ากับ 4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ าสุดคือ 
ความรวดเร็วต่อการตอบสนอง มีค่าเท่ากับ 0.66 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ  การท างานของฟังก์ช่ัน ถูกต้อง 
แม่นย า มีค่าเท่ากับ 0.87 ดังรูปที่ 9 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตารฐาน 

คาวมยากง่ายของการใช้งาน 3.95 0.67 

ความปลอดภัยในการใช้งาน
ของแอพพลิเคชัน่ 

3.45 0.8 

ประสิทธิภาพในการท างาน 4.2 0.75 

ความรวดเร็วในการตอบสนอง 4.4 0.66 

การท างานของฟังก์ช่ัน  4.2 0.75 

รวม   4.04   0.75 
 

รูปที่ 9 ตารางแสดงผลการประเมินระบบบริหารจัดการอบรม 
 

5.สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  
จากผลการด าเนินงานระบบบริหารจัดอบรมของ

นักศึกษามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.75 ดังนั้นสรุปได้ว่า 
แอพพลิเคช่ันระบบบริหารจัดการอบรมของนักศึกษามี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน และสามารถใช้งานได้
จริง  
6.เอกสารอ้างอิง 

[1]พงศ์ หรดาล.  2539.  ความหมายการอบรม.  สืบค้นจาก
https://www.gotoknow.org/posts/189416.  สืบค้นเมื่อ 
10 กุมภาพันธ์ 2559.  
[2] Mindphp.  2555.  SQL คืออะไร.  สืบค้นจาก 
https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2088-

sql-คืออะไร.html. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559. 

[3] wikipedia.  2558.  ระบบจัดการฐานข้อมูล .  สืบค้น
จ า ก  https://th.wikipedia.org/wiki/ร ะ บ บ จั ด ก า ร
ฐานข้อมูล.  ค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559. 
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การประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเจริญวิทยา 

นางสาวปิยะนุช เจริญวงค์,นางสาวสมฤทัย ไชยสุวรรณ และนางสาวจันทิรา  ภูมา 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 
 jeubjeubjeub@gmail.com,bowmom01@hotmail.com,jan_phoma@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
  การสร้างและออกแบบเว็บไซต์โรงเรียนเจริญวิทยา มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์งาน
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ขั้นตอนการศึกษา เริ่มจาก
การศึกษากระบวนการท างานของระบบงานเดิม เพื่อพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพในงานประชาสัมพันธ์  ให้ เป็น
กระบวนการท างานของระบบงานใหม่ โดยการสร้างและ
ออกแบบเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย  คือ  ผู้ใช้งานระบบประชาสัมพันธ์  จ านวน 10 คน 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน และบุคคลทั่วไป 10 คน ท าการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า   5 ระดับ ของลิเคร์ท (Likert’s 
Five Rating Scale) 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์  พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ในระดับดี 
จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ การจัดวางต าแหน่ง เนื้อหา รูปแบบ 
ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี จ านวน 2 ข้อ ได้แก่  ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย สีสันสวยงาม 
และบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี 

ค าส าคัญ: ประเมินความพึงพอใจ , เว็บไซต์,  งาน
ประชาสัมพันธ์  

Abstract 
The creating and designing of jaroenwitaya 

school website has an objective to study the 
satisfaction of using school public relations 
website. The studying process was starting on 
learn school website form to develop system. The 
samples that consist of system users, 10 people 
expert 10 people and personnel 10 people 
based on selected purposed sampling and 
created on (Likert's five rating) scale 
questionnaire. 

The result of assessment of website 
performance found that the assessment for 
expert has satisfied on website in good level in 
three aspects that are placements, content and 
form easy to use, system users good level 
satisfaction in two aspects that are accurately 
information, up to date and stylish and colorful, 
most person has good of satisfaction.. 

Keywords: The assessment of satisfaction, 
Website, Public relations 
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2. บทน า
โรงเรียนเจริญวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนเปิดท าการสอน

ตั้งแต่เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาต้น ปัจจุบันระบบ
สารสนเทศมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และเกี่ยวข้องกับ
งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ   ทั้งทางตรงและทางอ้อม  มี
บทบาทต่อทางการสถานศึกษา  ทุกวันนี้ เทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทต่องานประชาสัมพันธ์อย่ างยิ่ ง 
คุณลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่ ไม่ขึ้นกับเวลา   สถานที่
ระยะทาง อยู่ที่ไหนก็สามรถเชื่อมต่อข้อมูลได้ และก าหนดให้
การเข้าถึงข้อมูลท าได้เฉพาะกลุ่ม แบ่งก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ฐานข้อมูล  จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยงานให้กับนัก
ประชาสัมพันธ์ได้ทุกที่ ทุกเวลาปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุค ของ
สังคมสารสนเทศ  ซึ่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์
อย่างรวดเร็วส่งผลต่อรูปแบบบริหารจัดการข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ [1] จากการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบจาก
เว็บไซต์ทางโรงเรียนต่างระดับมัธยมศึกษา และน ารูปแบบ
การท าเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบ
เว็บไซต์และการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

เสรี  วงศ์มณฑา (2542:23) ได้ให้ความหมายว่า “การ
ประชาสัมพันธ์เป็นความพยายามที่มีการวางแผนในการที่จะ
มีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง 
โดยกระท าสิ่งที่ดีที่มีคุณค่ากับสังคม ตลอดจนมีภาพพจน์ที่ดี
เกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้หน่วยงานได้รับ
การสนับสนุนและการร่วมมือที่ดีจากสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
ในระยะยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ “[2] 

ฮีจุน คิม และแดเนียบ อาร์ เฟเซ่นแมร์(Heejun km: 

SDaniel Rl Fesenmaier.2008: 3-13) Persuasive 

Design of Destination Web Sites: An Analysis of 

First Impression ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อสร้างแรงจูงใจกับผู้ใช้ จากการศึกษาเว็บไซต์การ
ท่องเที่ยวพบว่าความรวดเร็วและความสะดวกในการใช้ 

ตลอดจนเนื้อหาภายในเว็บไซต์ และการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในเว็บไซต์ สามารถสร้างความประทับใจและท าให้
เว็บไซต์ประสบความส าเร็จ [3] 

อภิสิทธิ์ สมจิตร (2554) ได้ท าการศึกษางานวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา ของนักศึกษา
โรงเรียนฐาน เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ใช้
บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการ คือ 
การกู้คืนระบบเครือข่ายรวดเร็วทันต่อ การใช้งานความ
สะดวกในการใช้งาน เครือข่าย จุดเชื่อมต่อครอบคลุมพื้นที่
การใช้งาน การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายง่ายไม่ซับซ้อน ไม่มี
ความปลอดภัยในการ Login เข้าเครือข่าย มีการให้บริการ
หลากหลายผ่านเครือข่าย นักศึกษามีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน [4] 

ณัฐวุฒิ สีดา (2550 : บทคัดย่อ ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต บริษัทโครงการ
การเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ บุคลากรบริษัท โครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์
แห่ง สวทช. จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
เว็บไซต์ แบบ ประเมินคุณภาพเว็บไซต์ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ใช้ ผลการศึกษาพบว่าจากการประเมิน
ของ ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งด้านเนื้อหาและ
ด้านเทคนิคการผลิตสื่อความคิดเห็นจากผู้ใช้เว็บ ไซต์ ด้าน
การใช้งานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านออกแบบเว็บไซต์อยู่ใน
ระดับปานกลาง [5] 

ชาญณรงค์  แก้วกระจ่าง (2555) ได้สร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด  5 ข้ันตอน 1) การ
วางแผน (Planning)  2) ออกแบบข้อมูล (Information 

Desing) 3) ออกแบบหน้าเว็บ (Page Desing) 4) การ
พัฒนาเว็บไซต์ (Web Autring) 5) เผยแพร่ ผลการศึกษาได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบสอบถามออนไลน์น าผลมา
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วิเคราะห์ทางสถิติ จนได้คุณภาพ 3.51 ขึ้นไป หลักจากการ
อัพโหลดขึ้น Server มีการประชาสัมพันธ์ต่อเป็นเวลา 90 

วัน โดยส ารวจความพึงพอใจ 35 ชุด ผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดีมก และด้านสื่อ
โดยรวมอยู่ในระดับดี ส าหรับการประเมินความพึ่งพอใจอยู่
ในระดับดี [6] 

 ดังนั้นผู้จัดท างานวิจัย จึงออกแบบสอบถามการ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเจริญวิทยา โดยผู้จัดท างานวิจัยได้ท าการออกแบบ 
แบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์เจริญวิทยา อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามผลการใช้งานของ
ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 

3. วัตถุประสงค์ของงานวจัิย
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ เว็บไซต์งาน

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเจริญวิทยา อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในงานประชาสมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมงานของโรงเรียน 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย
ศึกษากระบวนการท างานของระบบงานเดิม เพื่อพัฒนา

และเพิ่มประสิทธิภาพในงานประชาสัมพันธ์  ให้เป็น
กระบวนการท างานของระบบใหม่  โดยการสร้างและ
ออกแบบเว็บไซต์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเจริญวิทยา 
โดยผู้วิจัยได้ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และออกแบบสอบถามส่วนประเมินค่า   5 

ระดับ ของลิเคร์ท (Likert’s Five Rating Scale)  โดยมี
ลักษณะเป็นการมาตรประเมินค่า (Summated Rating 

Scale ) ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตใน[7] 

การท างานของ ฮิ วส์  และ คัมมิ่ ง  (Huse&Cumming, 

1985:235-238 อ้างถึงใน สุพจน์ งามสง่า, 2550:9-12) 
แบ่งเป็นด้านค่าตอบแทน ด้านภาพแวดล้อม ด้านการให้
โอกาส ด้านการส่งเสริมความเจริญเติบโต ด้านการมีส่วน

ร่วม และใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)[8] 

3.1 กระบวนการท างานของระบบงานเดิม 
โรงเรียนเจริญวิทยานั้นมีการท างาน ประกอบด้วย 2 ส่วน 

ส่วนแรก  คือ ข้อมูลบุคลากรการจัดการข้อมูลครู และ
นักเรียนยังเป็นการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในแฟ้ม
เอกสารท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา ส่วนที่  2  คือ  
จัดการข้อมูลส่วนของประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทาง
โรงเรียน ทางโรงเรียนเจริญวิทยาได้จัดการส่วนนี้โดยการบอก
ต่อ (snowball) ผ่านกรมการสถานศึกษาส่งหนังสือเวียน
ประชุมชี้แจงส่งเอกสารแผ่นพับและเสียงตามสาย (การ
กระจายเสียงจากเครื่องกระจายเสียงในโรงเรียน) การ
จัดการข้อมูลกิจกรรมของการแจ้งข่าวกิจกรรมภายใน
โรงเรียนทางโรงเรียนเจริญวิทยาได้จัดการในส่วนนี้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทางตรง คือ ผ่านการประชุม ทางอ้อม คือส่ง
เอกสารหนังสือแจ้งเรียนหอกระจายข่าวและการแจกแผ่น
พับ และเมื่อผู้ปกครองต้องการทราบข่าวสารกับทาง
โรงเรียน ทางโรงเรียนเจริญวิทยาจะแจกแผ่นพับบอกต่อหรือ
มีการประชุมชี้แจงจากโรงเรียน   

ภาพที่ 1 กระบวนการท างานของระบบงานเดิม 
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3.2 กระบวนการท างานของระบบใหม่ 
 กระบวนการท างานของระบบใหม่ของโรงเรียนเจริญวิทยา
ซึ่ง ได้ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลในรูปของ การ
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ในการจากการจัดเก็บข้อมูลของ
โรงเรียน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน  ส่วนแรกการจัดการข้อมูล
บุคลากร ส่วนที่ 2 การจัดการข้อมูลนักเรียน  ส่วนที่ 3  การ
จัดการข้อมูล การจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์   

ภาพที่ 2 กระบวนการท างานของระบบใหม่ 

3.3 การออกแบบแบบสอบถาม 
โดยวิ ธี ก ารสุ่ มตั วอย่ า งแบบเจาะจง  ( Purposive 

Sampling) และออกแบบ ผู้ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า   5 ระดับ ของลิเคร์ท (Likert’s 

Five Rating Scale)  หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 10 คน
การสร้างแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ส าหรับเชี่ยวชาญ 
มีขั้นตอน ดังนี้  1) การน าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษามา

ประมวล เพื่อก าหนดโครงสร้างขอบเขตและเนื้อหาของ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็น
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน   ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูล 5 

ด้าน 1) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้าน
เทคนิค 4) ด้านการน าไปใช้ 5) ด้านการประชาสัมพันธ์  
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเสนอแนะอื่นๆ ซ่ึงเป็นข้อคิดเห็นที่ได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-End) 2) ผู้ใช้ระบบเว็บไซต์
โรงเรียนเจริญ จ านวน 10 คน แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ทั่วไป แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3 

ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อาชีพ  ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูล 4 ด้าน 
ด้านข้อมูลที่น าเสนอ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ด้านการ
เข้าถึงข้อมูล ด้านตัวอักษรและการจัดเรียงข้อมูล ส่วนที่ 3 

เป็นข้อมูล เสนอแนะอื่นๆ ซึ่ ง เป็นข้อคิดเห็นที่ ได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-End) 

ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์โรงเรียนเจริญวิทยา 

ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์ส่วนประชาสัมพันธ์ 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการด าเนินงานวิจัยคณะผู้วิจัยได้ท าการวิจัยประเมิน

คุณภาพและความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
โดยการเก็บข้อมูลงานวิจัยจาก ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ทั่วไป 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น เ จ ริ ญ วิ ท ย า  อ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2558  ภาเรียนที่  2  

จ านวน 10 คน เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน 1 
มกราคม  - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยแบ่งได้ดังนี้  

ผลจากกาด าเนินงานวิจัยส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางที่ 1 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของ

ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ด้าน 
ข้อ รายงานประเมิน แปลความ 

1 ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 3.40 0.51 ดี 

2 ด้านเนื้อหา 3.10 0.56 ดี 
3 ด้านเทคนิค 3.10 0.56 ดี 
4 ด้านการน าไปใช ้ 3.20 0.42 ดี 

5 ด้านการประชาสัมพันธ์ 3.30 0.67 ดี 
ทั้งหมด 3.22 0.54 ดี 

จากตารางท่ี  1  ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพ
เว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน 

( =3.22) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ด้านการออกแบบ

เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.40 , = 0.51)  ด้าน

การประชาสัมพันธ์ ( =3.30, = 0.67)  ด้านการ

น าไปใช้ ( = 3.40 , = 0.51)  ด้านเนื้อหา ( = 

3.10 , = 0.56)  ด้านเทคนิค ( = 3.10 , = 

0.56)  ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประชาสัมพันธ์ 

ข้อ รายงานประเมิน แปลความ 

1 . การจัดวางต าแหน่งของ
เนื้อหา และภาพประกอบ 
และการแบ่งหมวดหมู่ ง่าย
ต่อการใช้งาน 

3.00 0.66 ดี 

2 มี รู ป แบบที่ เ รี ยบ  ง่ า ย ไ ม่
ซับซ้อน 

3.20 0.78 ดี 

3 ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 3.20 0.63 ดี 
รวม 3.13 0.69 ดี 

จากตารางท่ี  2  ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
10 คน พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจอยู่ในระดับทีดี 

( =3.22) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของการประเมิน พบว่า 

ส่วนของการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี ( =3.13) 
โ ดย เ ว็ บ ไ ซต์ ก า รจั ด ว า งต า แหน่ ง ขอ ง เนื้ อหา  และ
ภาพประกอบ และการแบ่งหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานมี
รูปแบบที่เรียบ ง่ายไม่ซับซ้อนง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน  
อยู่ในระดับดีมาก 

ส่วนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ  
จ านวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 โดยให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกัน ดังนี้ 1) ปรับ
ขนาดรูปภาพให้เหมาะสม 2) หัวเว็บใหญ่เกินไป 3) ควรเพิ่ม
วัน ลา ครู 4) ข่าวให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 5) 
ปรับสีสันให้เหมาะสม 

ผลการวิจัยของผู้ใช้ระบบ 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ระบบ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.เพศ ชาย 2 20 

หญิง 8 80 

รวม 10 100 

2.อาชีพ ข้าราชการ 3 30 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 10 

ธุรกิจส่วนตัว 2 20 
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พนักงานเอกชน 4 40 

นักเรียน/นักศึกษา 
อื่นๆ 
รวม 10 100 

ทั้งหมด 10 100 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้ระบบเว็บไซต์ในโรงเรียน มี
จ านวน 10 คน เป็นชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ  20 เป็น 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 80 ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานเอกชน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ข้าราชการ 3 คน ร้อยละ 30 ธุรกิจ
ส่วนตัว  2 คน ร้อยละ 20 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 คน ร้อย
ละ 10 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 

ข้อ ลักษณะเว็บ ระดับ
ความพึ่ง
พอใจ 

1 ด้ า น ข้ อ มู ล ที่ น า เ ส น อ บ น
เว็บไซต ์
1.1 ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
และทันสมัย 

3.80 0.63 ดีมาก 

1.2  ข้อมูลน่าสนใจ 3.00 0.66 ดี 
1.3  ข้อมูลแต่ละส่วนมีความ
สอดคล้องกันและเป็นประโยชน์
แก่ผู้ใช้บริการ 

3.32 0.67 ดี 

2 ด้านการออกแบบ 
2.1 ออกแบบเว็บสอดคล้องและ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

3.30 0.63 ดี 

2.2 ชื่อหัวข้อและเนื้อหาถูกต้อง 3.30 0.82 ดี 
2.3 เจาะจงด้านกลุ่มเป้า หมาย
อย่างชัดเจน 

3.40 0.69 ดี 

3 ด้านการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง 
3.1 การเชื่อมโยง (LINK) 

สะดวกต่อการเข้าถึง 
3.30 0.67 ดี 

3.2  ระบบข้อมูลสะดวกง่ายใน
การใช้และการเข้าถึง 

3.20 0.63 ดี 

3.3  เชื่อมโยงทั้งภายในและ
ภายนอกเว็บไซต์ถูกต้อง 

3.30 0.48 ดี 

4 ด้านตัวอักษรและการจัดเรียง
ข้อความ 
4.1  ชนิดของตัวอักษร เป็น
มาตรฐาน 

3.20 0.63 ดี 

4.2  ขนาดตัวอักษรเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

3.20 0.63 ดี 

4.3  ชนิดตัวอักษรอ่านง่าย 
ชัดเจน 

3.10 0.56 ดี 

4.4  สีสันเหมาะสม สวยงาม 3.60 0.84 ดีมาก 

ทั้งหมด 3.20 0.65 ดี 

จากตาราง 4  ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อ
เว็บไซต์   จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 10 คน พบว่าผู้ใช้มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับทีดี ( =3.20) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านของการประเมิน พบว่า 

ส่วนของข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์อยู่ ในระดับดี 

( =3.36, = 0.65) โดยข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
ทันสมัยข้อมูลน่าสนใจข้อมูลแต่ละส่วนมีความสอดคล้องกัน
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับดี 

ส่วนของการออกแบบ อยู่ในระดับดี ( =3.33, = 

0.65) โดย ออกแบบเว็บสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
ชื่อหัวข้อและเนื้อหาถูกต้องเจาะจงด้านกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับดี 

ส่วนของการเข้ าถึ งข้อมูลที่แท้จริ ง  อยู่ ในระดับดี 

( =3.26, = 0.59) โดยการเชื่อมโยง (LINK) สะดวก
ต่อการเข้าถึงระบบข้อมูลสะดวกง่ายในการใช้และการเข้าถึง
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ถูกต้อง อยู่ในระดับ
ดี 

ส่วนของตัวอักษรและการจัดเรียงข้อความ อยู่ในระดับดี 

( =3.27, = 0.66) โดยชนิดของตัวอักษร เป็น
มาตรฐานขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายชนิด
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนสีสันเหมาะสม สวยงาม อยู่ใน
ระดับด ี
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ส่วนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ใช้  จ านวน 10 

คน ผู้ใช้ให้ข้อเสนอแนะ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 โดยให้
ข้อเสนอแนะแตกต่างกัน ดังนี้  1)ควรเพิ่มรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 2) ควรมีข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชนเพิ่มเติม 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ออนไลน์ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

ข้อ รายงานประเมิน แปลความ 

1 . สามารถใช้เป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนดีกว่าแบบอื่น 

4.70 0.48 ดีที่สุด 

2 ระบบข้อมูลสะดวกง่ายใน
การใช้และการเข้าถึง 

4.00 0.66 ดีมาก 

รวม 4.35 0.57 ดี 

จากตารางท่ี  5  ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์
ออนไลน์ ด้านประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 10 

คน ใน พบว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับทีดี 

( =4.35) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของการประเมิน พบว่า 

ส่ วนของการประชาสัมพันธ์  อยู่ ในระดับดี ที่ สุ ด 

( =4.70) โดยสามารถใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียนดีกว่าแบบอื่นอยู่ในระดับดีมาก 

ส่ วนของการประชาสั มพันธ์  อยู่ ในระดับดี มาก 

( =4.00) โดยระบบข้อมูลสะดวกง่ายในการใช้และการ
เข้าถึงอยู่ในระดับดีมาก 

ส่วนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป
จ านวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 โดยให้ข้อเสนอแนะแตกต่างกัน ดังนี้ 1) หัวเว็บ
ใหญ่เกินไป  

5. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์งาน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเจริญวิทยา อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวม พบว่างานประชาสัมพันธ์อยู่
ในระดับที่ดี มีความพึงพอใจแต่ละด้าน ดังนี้ 

ส่วนของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับดีทุกด้าน ( =3.22) เมื่อพิจารณาแต่ละ

ด้าน ด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.40 , 
= 0.51) วัดตามคุณภาพรายการแบบประเมิน 

โครงสร้างหน้าเว็บมีขนาด สีพื้นหลัง สีตัวอักษรเหมาะสม

และอ่านเข้าใจง่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ ( =3.30, 

= 0.67) มีการเปลี่ยนแปลงและอัพเดตข้อมูลข่าวสาร 
ให้มีความทันสมัย และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์

ของโรงเรียน ด้านการน าไปใช้ ( = 3.40 , = 0.51)
ชนิด ขนาด สีสันของตัวอักษร อ่านง่ายและเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย  ด้านเนื้อหา ( = 3.10 , = 0.56) มี
ความถูกต้อง อ่านง่ายและไม่ซับซ้อน มีความสอดคล้องกับ

เนื้อหา  ด้านเทคนิค ( = 3.10 , = 0.56) การ
เชื่อมโยงเว็บไซต์ภายในภายนอก และการดาวน์โหลดมี
ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล ตามล าดับ 

ส่วนของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ จาก
กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 10 คน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับทีดี ( =3.20) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของการ
ประเมิน พบว่าส่วนของข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์อยู่ใน

ระดับดี ( =3.36, = 0.65) โดยข้อมูลถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ และทันสมัยข้อมูลน่าสนใจข้อมูลแต่ละส่วนมี
ความสอดคล้องกันและเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ส่วน

ของการออกแบบ อยู่ในระดับดี ( =3.33, = 0.65) 
โดย ออกแบบเว็บสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาชื่อ
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หัวข้อและเนื้อหาถูกต้องเจาะจงด้านกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน ส่วนของการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง อยู่ในระดับดี 

( =3.26, = 0.59) โดยการเชื่อมโยง (LINK) สะดวก
ต่อการเข้าถึงระบบข้อมูลสะดวกง่ายในการใช้และการเข้าถึง
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ถูกต้อง ส่วนของ

ตัวอักษรและการจัดเรียงข้อความ อยู่ในระดับดี ( =3.27, 

= 0.66) โดยชนิดของตัวอักษร เป็นมาตรฐานขนาด
ตัวอักษรเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายชนิดตัวอักษรอ่านง่าย 
ชัดเจนสีสันเหมาะสม สวยงาม  

6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์งาน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเจริญวิทยาแบบสอบถามมาตราส่วน
ประเมินค่า   5 ระดับ ของลิเคร์ท (Likert’s Five Rating 

Scale)  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้1) ส่วนข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นของผู้ใช้  จ านวน 10 คน ผู้ใช้ให้ข้อเสนอแนะ 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2 โดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1)  ควรเพิ่ม
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 2) ควรมีข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
เพิ่ม เติม  2)  ส่ วนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ปรับ
ขนาดรูปภาพให้เหมาะสม 2) หัวเว็บใหญ่เกินไป 3) ควรเพิ่ม
วัน ลา ครู 4) ข่าวให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 5) 
ปรับสีสันให้เหมาะสม 
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โปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสาร 
Documents Search Program 

สุกฤษฎ์  ไชยติ๊บ 
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Sukitchaitib@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 การค้นหาไฟล์เอกสารในคอมพิวเตอร์แบบเดิมจะต้อง
ตามหาไฟล์จากแหล่งที่เก็บเอกสารภายในเครื่องและต้องใช้
การมองของผู้ใช้งานในการหาไฟล์เอกสาร จึงท าให้การ
ค้นหาไฟล์เอกสารล่าช้า ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมค้นหา
ไฟล์เอกสารซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา
ไฟล์เอกสารหรือไฟล์ต่างๆได้รวดเร็ว โดยเป็นการท างานใน
รูปแบบแอพพลิเคช่ันจึงง่ายต่อการใช้งาน จากการทดลอง
โปรแกรมสามารถใช้งานได้รวดเร็ว แม่นย า โดยมีค่าเฉลี่ยใน
การค้นหาไฟล์เพียง 1.5 วินาที 

ค าส าคัญ: โปรแกรมค้นหา, เอกสาร, Application 
Programming Interface 

Abstract 
Search documents in a traditional Windows 
Operating System must search for files from a 
source folder inside the machine and requires a 
user to see documents by them self.  This  made 
the Searches the document was delayed and not 
comfortable. Researchers have developed a 

desktop application that searches documents 
allows users to search for documents or any files  
quickly and easy to use. The experimental 
program is available for fast, precise, with an 
average of just 1.5 seconds. 

Keyword: Search Program, Documents, 
Application Programming Interface 

1. บทน า
ด้วยเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน

ปัจจุบันท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากมาย และปัญหาของ
การที่เก็บข้อมูลจ านวนมากคือหากจะเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลหรือ
เอกสารในแต่ละครั้งท าให้ยากต่อการค้นหาและเสียเวลาใน
การเปิดเข้าต าแหน่งที่ใช้เก็บเอกสารที่มีอยู่จ านวนมาก และ
การใช้ระบบค้นหาของระบบปฏิบัติการ Windows ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในแงของระยะเวลาในการตอบสนอง
เพราะระบบค้นหาของระบบปฏิบัติการ Windows มี
เง่ือนไขในการค้นหาที่กว้าง จึงท าให้การประมวลผลใช้
เวลานาน และการปรับแต่งเพื่อท าให้มีประสิทธิภาพในการ
ค้นหาเร็วขึ้นก็จะส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับภาระหนัก
และท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีช้าลง 
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      จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการออกแบบและ
สร้างโปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสาร (Documents Search 
Program) เพื่อแก้ไขปัญหาในการในการค้นหาไฟล์เอกสารที่
ล่าช้าของคอมพิวเตอร์โดยการลดเง่ือนไขในการค้นหาให้
น้อยลงเจาะจงเฉพาะชื่อของไฟล์ที่ต้องการค้นหา เพื่อลดขัน
ตอนการประมวลของคอมพิวเตอร์และลดภาระการท างาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
       API  (Application Programming Interface) คือ 
กลุ่มของไลบราลี่ (Library) ซึ่งใช้เป็นส่วนติดต่อระหว่าง
แอพพลิเคชัน โดยทั่วไปคือ ส่วนเช่ือมต่อของโปรแกรม  API 
ของ Windows จะเป็นส่วนที่โปรแกรมเมอร์สามารถใช้
เขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อหรือควบคุมการท างานส่วนต่างๆ
ของ Windows ได้ผ่านโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง  
      API ของ Windows คือ กลุ่มฟังก์ชัน Windows API 
คือ กลุ่มของฟังก์ชัน ที่มีนามสกุล *.dll เรียกว่า Dynamic 
Link Library ซึ่งเป็นกลไกหลักของระบบปฏิบัติการ 
Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows 9x หรือ Windows NT 
หรือแม้กระทั่ง Windows 2000 กล่าวคือ กลุ่มฟังก์ชัน 
Windows API ก็คือ แกนหลักของระบบปฏิบัติการ 
Windows [2] 

3.รายละเอียดการพัฒนา
 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสารมีขั้นตอนการ
พัฒนาดังน้ี 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
     ผู้พัฒนาระบบได้มีการศึกษาปัญหาและความ 
ต้องการของผู้ใช้ระบบท าการรวบรวมข้อมูลและปัญหา 
การด าเนินงานขององค์กร โดยท าการศึกษา ณ ส านักวิชา
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย และสอบถามความต้องการของผู้ใช้ระบบให้
ครอบคลุม เพื่อน าไปเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพ 

 3.2 การออกแบบ 
      ในงานวิจัยนี้จะเป็นการท างานผ่านแอพพลิเคช่ัน ผู้วิจัย
ได้ท าการออกแบบและพัฒนา โดยการท างานในส่วนของ
ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาและเปิดใช้ไฟล์เอกสาร   ดั้งรูปที่ 2 

รูปที่ 2 หลักการท างาน [3] 

      โปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสารเริ่มการท างานโดยการที่
ผู้ใช้งานเปิดโปรแกรมขึ้นมา ผู้ใช้งานสามารถเลือกแหล่งที่
เก็บข้อมูล (Directory) เป็นตัวก าหนดแหล่งค้นหาไฟล์ 
เพื่อให้รวดเร็วต่อการค้นหา ต่อมาเป็นการก าหนดช่ือของ
ไฟล์เอกสารที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงผลการค้นหาที่ได้ 
หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานไฟล์เอกสารผ่านตัว
โปรแกรมได้ ผู้พัฒนาจึงได้ท าการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
โดยหน้าจอต่างๆ ต้องง่ายสาหรับการใช้งาน เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ระบบ  

รูปที่ 3 หน้าตาโปรแกรมค้นหาไฟลเ์อกสาร 
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3.3 การพัฒนาระบบ 
      เริ่มท าการสร้างและพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนา
ระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ข้ัน 
1 .  เ ข้ า ใ จ ปั ญ ห า  ( Problem Recognition) 
ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ท าการศกึษาปัญหาจากงานด้านเอกสาร
ของส านั ก วิ ชาคอมพิ ว เ ตอร์ เทค โนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ผู้พัฒนา
โปรแกรมได้ท าการศึกษาหาความเป็นไปได้ที่จะสามารถ
พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห์ (Analysis) ท าการก าหนดความต้องการของ
โปรแกรมที่ผู้พัฒนาท าการสร้าง 
4. ออกแบบ (Design) ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ออกแบบ
โปรแกรมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้
ระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 
5 .  ส ร้ า ง ห รื อ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ( Construction) 
ผู้พัฒนาโปรแกรมท าการสร้างโปรแกรมและทดสอบการใช้
งาน 
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) ผู้ใช้ได้น าโปรแกรมไปใช้
คู่กับการค้นหารูปแบบเก่าว่าได้ผู้ลัพธ์ที่ตรงกันหรือไม่ และมี
ประสิทธิภาพเป็นที่หน้าพอใจหรือไม่ที่จะเปลี่ยนมาใช้
โปรแกรมค้นหาไฟล์แทนการค้นหาแบบเก่า 
7. บ ารุงรักษา (Maintenance) การบ ารุงรักษาโปรแกรมจะ
อยู่ภายใต้การดูแลของผู้พัฒนา [1] 

4.ผลการทดลอง
 การทดลองที่ 1 จากการทดลองการหาค่าความเร็วใน
การค้นหาไฟล์เอกสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปค
ต่ า ง กั น จ า น ว น ส า ม เ ค รื่ อ ง ด้ ว ย ร ะ บ บ ค้ น ห า ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ Windows พบว่าใช้ระยะเวลาในการ
ประมวลผลแสดงดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 กราฟแสดงเวลาในการคน้หาของระบบค้นหาของ
ระบบปฏิบัติการ Windows 

 การทดลองที่ 2 ทดลองการหาค่าความเร็วในการค้นหา
ไฟล์เอกสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคต่างกันจ านวน
สามเครื่องด้วยโปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสาร (Documents 
Search Program) พบว่าใช้ระยะเวลาในการประมวลผล
แสดงดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 กราฟแสดงเวลาในการค้นหาของโปรแกรมค้นหาไฟล์
เอกสาร (Documents Search Program) 

 การทดลองหาของค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรมค้นหา
ไฟล์เอกสาร (Documents Search Program) มีความเร็ว
ในการให้บริการมากกว่าระบบค้นหาของระบบปฏิบัติการ 
Windows 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเวลารวมในการใช้โปรแกรมค้นหาไฟล์
เอกสาร (Documents Search Program) กับ Windows 

Search 

5.สรุปผลการทดลอง
      จากการทดลองวัดความรวดเร็วในการค้นหาไฟล์
เอกสารของโปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสาร เทียบกับระบบ
ค้นหาไฟล์ของระบบปฏิบัติการของ Windows  ส รุ ป ไ ด้ ว่ า
โปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสารมีความรวดเร็วมากกว่าระบบ
ค้นหาไฟล์ของระบบปฏิบัติการของ Windows นั้นเป็น
เพราะโปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสารนั้นมีเง่ือนไขที่น้อยกว่า
ระบบค้นหาไฟล์ของระบบปฏิบัติการของ Windows และมี
การค้นหาที่เจาะจงในการค้นหาเพราะช่ือ โดยโปรแกรม
ค้นหาไฟล์เอกสารมีค่าความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 วินาทีในการ
ค้ นหา ไฟล์ หนึ่ ง ค รั้ ง  ส่ วน เครื่ อ งมื อค้ นห า ไฟล์ ขอ ง
ระบบปฏิบัติการของ Windows มีค่าความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 
19.3 วินาที ดังนั้นโปรแกรมค้นหาไฟล์เอกสาร  มี
ประสิทธิภาพและสามารถค้นหาไฟล์ได้เร็วกว่าเครื่องมือ
ค้นหาไฟล์ของระบบปฏิบัติการของ Windows 

6.อ้างอิง
 [1] Kerati nullinong. SDLC.  สืบค้นจาก 
http://kerati-nuallaong.blogspot.com/  วันท่ีสืบค้น 1 
มกราคม 2559 
     [2] Microsoft Corporation. API.  สืบค้นจาก 
https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/ms809754.aspx&usg=ALkJrhhhHyMfhhAD
3ksXKSXgUUVAXK6e1g  วันท่ีสืบค้น 1 มกราคม 2559 

     [3] ธันวา สุวรรณวงษ์. Use Case.  สืบค้นจาก 
https://sites.google.com/site/itinfinityprj/project  
วันท่ีสืบค้น 2 มกราคม 2559 
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ระบบบริ ารจัดการรานอา าร  
Restaurant Information Management System 

ุจีภรณ  อัครเพ , ิระพง  จันทร นาม 

าขา ิชาคอมพิ เตอรธุรกิจ  คณะบริ ารธุรกิจ 

ม า ิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
Sujeepornshe2536@gmail.com 

บทคัดยอ 
งาน ิจัยนี้มี ัตถุประ งคเพ่ือเปนการ ิเคราะ  ออกแบบ 

และพั นาระบบบริ ารจัดการรานอา าร โดยระบบนี้ 
แบงออกเปน 2 น คือพนักงานเกบเงิน และเจาของราน 
พนักงานเกบเงิน ามารถ ั่งรายการอา ารและเครื่องดื่ม 
ยกเลิก แกไขขอมูลรายการตาง ๆ เจาของราน ามารถ
บริ ารจัดการขอมูลในรานอา าร ร มไปถึงการคําน ณ
คาอา าร การจัดการขอมูลพนักงาน การออกรายงานตาง ๆ 
ผลการ ิจัย พบ า ระบบท่ีพั นาข้ึนนี้ ามารถทําการเพ่ิม 
แกไข ปรับปรุง ลบขอมูล และ ามารถทําการคน าขอมูลได 
ผลการประเมินประ ิทธิภาพระบบดานการทํางานของระบบ
โดยร มอยูในระดับมาก ( X =4.37) และค ามพึงพอใจใน
การใชงานระบบอยูในระดับมากเชนเดีย กัน ( X  =4.2 ) 
ซ่ึงในการทํางานของระบบเปนไปอยางมีประ ิทธิภาพ 
มีค าม ะด กร ดเร  ขอมูลมีค ามถูกตองมากย่ิงข้ึนและ
ามารถนําไปใชงานไดอยางแทจริง  

This research aims to analy e, design and 
develop the restaurant management system. The 
system is divided into two parts: Cashier and 
owner of the restaurant. Cashier can cancel the 
reservation booking information the table in 
restaurant. The system administrators can 
manage to order the transactions. lso the 
approval. The results showed that, the system 
is able to insert, update, delete and search data. 
The performance evaluation system, the overall 
system operating at a high level ( X =4 .37)  and 
satisfaction in using the system in much the same 

( X =4 . 2 7) .  The system works as efficiently 
as possible.  convenience more information 
is accurate and can be used practically. 

คํา ําคัญ: ระบบ าร นเท  รานอา าร 

1. บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยี าร นเท ถือได ามีค าม ําคัญมาก

ใน ลาย ๆ ดาน เชนการ ึก าการ ิจัย การพัฒนา ังคม 
และ ัฒนธรรม เปนตน การรูจักใชและเขาถึง าร นเท
อยาง มํ่าเ มอทําใ ไดรับขา ารท่ีทัน มัยและทําใ เกิด
ค ามรู เพ่ิ ม พูน ติปญ ญ าและคุณ ธรรม และการนํ า
เทคโนโลยีเขาไปใช ภายในองคกรยังทําใ เกิดขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันใ แก ลายองคกร  

ธุรกิจรานอา ารเปนธุรกิจท่ีมีค ามนิยม และมีการ
แขงขันกันมากในยุคปจจุบัน เนื่องจาก ิถีชี ิตของเรา
เปลี่ยนไปตามยุค มัย ผูคนทํางานนอกบานกันเปน นมาก 
จึงทําใ มีเ ลาในการประกอบอา ารเองนอยลงจึงเลือกท่ี 

จะออกไปใชบริการรับประทานอา ารตามรานอา ารท่ั ไป
มากขึ้ น  ดั งนั้ นรานอา ารจึ งตองมีระบบการจัดการ
รานอา ารท่ีมีประ ิทธิภาพ เพ่ืออําน ยค าม ะด กใ แก
ลูกคา เพ่ือใ ลูกคาไดรับค ามพึงพอใจในการบริการมาก
ท่ี ุด โดยท่ีระบบเกาจะรับรายการอา ารด ยการจด
รายการ ทําใ อาจ ูญ าย รือลงขอมูลผิดพลาด มีการ
ื่อ ารผิดพลาดทําใ ไดรับอา ารไมถูกตอง ไมมีการจัดเก็บ

ขอมูลตาง ๆ ในรานอยางมีระเบียบ ทําใ ยากแกการ
ตร จ อบ การชําระคาอา ารมีค ามผิดพลาดเนื่องมาจาก
การคิดราคาอา ารผิด  
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จากค าม ําคัญดังกลา  ผู ิจัยจึงไดพัฒนาระบบการ
จัดการรานอา าร เพ่ืออําน ยค าม ะด กในการจัดการ
รานอา ารทําใ ามารถจัดการกับ นตาง ๆ ภายใน
รานอา ารไดอยางมีประ ิทธิภาพและลดตนทุนในการจาง
พ นั ก งาน  ซ่ึ งระบ บ ก ารจั ด ก ารราน อ า ารจะ เพ่ิ ม
ประ ิทธิภาพในการบริ ารจัดการธุรกิจรานอา าร เชน 
มีระบบการจัดเก็บและจัดการขอมูล ซ่ึงจะลดค ามผิดพลาด
ใน ลายดานอาทิเชน การ ั่งอา ารโดยจะเพ่ิมค ามร ดเร็
ในการ ั่งจากเดิมตองรอรับใบ ั่งอา ารจากพนักงานรับ ั่ง
อา ารกอนจึงจะนําไป งยังครั  แตระบบการจัดการ
ร าน อ า า ร าม า ร ถ งร า ย ก า รอ า า รผ า น น า
จอคอมพิ เตอรท่ีใชในการรับ ั่งอา ารไปยังแผนกครั ได
ในทันทีท่ีลูกคา ั่งอา ารเ ร็จ และยัง ามารถดู ถานะของ
อา ารเพ่ือใชในการยกเลิกรายการอา ารได การคําน ณ
คาอา าร ามารถคําน ณไดถูกตองแมนยํา ามารถ
ตร จ อบ นลดและมีใบเ ร็จรับเงินท่ีมีรายละเอียด
ครบถ น 

2. ัต ุประ งคการ ิจัย
2.1 เพ่ือ ึก ากระบ นการ การจัดการระบบรานอา าร
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริ ารจัดการรานอา าร

3. เอก ารและงาน ิจัยที่เก่ีย ของ
เพ่ือปรับเปลี่ยนและเพ่ิมขีดค าม ามารถของธุรกิจ

อยูเ มอเพ่ือใ ทันตอการเปลี่ยนแปลงอันร ดเร็ ของ
พฤติกรรมของผูบริโภค ํา รับธุรกิจรานเบเกอรีในปจจุบัน
นั้นไดมีการขยายตั  ขึ้นอยางมากโดยมีท้ังในรูปแบบของการ
ขายปลีกขาย ง ทําตาม ั่งจัดเลี้ยงนอก ถานท่ี และอ่ืน ๆ 
ซ่ึงในการบริ ารจัดการธุรกิจใ ดําเนินการไดอยางดีและเปน
ผูนําทางธุรกิจนั้น ระบบการจัดการท่ีดีถือเปน ิ่งจําเปน
อยางย่ิง โครงงานท่ีพัฒนาข้ึนมานี้จะเปนกรณี ึก า ในการ
จัดการฐานขอมูลระบบจัดการรานเบเกอรี [1] ํ า รับ
ลัก ณะของรานอีกรูปแบบ นึ่งคือรานกาแฟนั้น การพัฒนา
ระบบ าร นเท ข้ึนมาก็เพ่ือทดแทนการจดบันทึกตาง ๆ 
โดยอา ัยระบบฐานขอมูลเปนตั กลางในการจัดเก็บขอมูล
ตาง ๆ ทําใ ทราบถึงขอมูลเกี่ย กับงานขาย จําน นผูมาใช
บริการ ินคาท่ี ขายในแตละ ัน ินคาชนิดไ นขายไดมาก
ท่ี ุดและนอยท่ี ุด ามารถทํา ถิติของแตละ ันเดือนปไ
เพ่ือเก็บเปนขอมูล และนํามาปรับปรุงการ บริการของราน
ขายกาแฟไดดีย่ิงขึ้น [2] 

4. ิธีดําเนินการ ิจัย
4.1   ึก า ภาพปญ า ทฤ ฏี และเทคโนโลยีท่ีใช 

จาก รรณกรรมท่ีเกี่ย ของ เชน ิทยานิพนธ ารนิพนธใน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิก  นัง ือ ตํารา ท่ีเกี่ย ของกับการ
พัฒนาระบบ าร นเท   

4.2  ึก าและเก็บร บร มขอมูล โดย อบถามขอมูล
จากเจาของรานอา าร มูกระทะปกเนื้อยางเกา ลี และ
พนักงานท่ีมี นเกี่ย ของ ร มไปถึงลูกคาท่ีใชบริการของ
รานอา าร 

4.3  ิเคราะ ขอมูล 

4.4  ออกแบบระบบ 

4.5  พัฒนาและทด อบระบบ 

4.5.1 เขียนโปรแกรม 

4.5.2 ทด อบยอย 

4.5.3 ทด อบร ม 

4.5.4 ทด อบติดต้ังระบบ 

4.6 ประเมินระบบ 

5. เครื่องมือการ ิจัย
ในการทําการ ิจัยในครั้งนี้ผู ิจัยใชเคร่ืองมือท่ีใชในการ

ิจัย คือ แบบประเมินประ ิท ธิภาพระบบ  เพ่ือใช ัด
ประ ิทธิภาพการทํางานของระบบ 

6. ขอบเขตการดําเนินงาน
ระบบจัดการรานอา าร จะแบงการทํางานออกเปน น

ตาง ๆ ดังนี ้
6.1 ระบบจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

  6.1.1. ระบบ ามารถ เพ่ิม แกไข ลบ ขอมูลพนักงาน
ในรานได  

  6.1.2. ระบบ ามารถ คน า เพ่ิม แกไข ลบ ขอมูล
รายการอา ารและเครื่องดื่มในรานได 

6.1.3. ระบบ มารถ เพ่ิม แกไข ลบ ขอมูลโตะ
อา าร 

6.2 ระบบทํารายการ ั่งอา าร 
6.2.1. ระบบ ามารถรับรายการ ั่งอา าร 

  6.2.2. ระบบ ามารถ งขอมูลอา ารท่ีลูกคา ั่ง 
งไปยัง นาจอของ องครั ได 

6.3 ระบบ องครั  
 6.3.1. ระบบ ามารถแ ดงรายการอา ารท่ีลูกคา ั่ง 
6.4 ระบบการคําน ณคาอา าร 

6.4.1. ระบบ ามารถคําน ณคาอา ารได 
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7. ผลการ ิจัย
7.1 ผลการ ิเคราะ และออกแบบระบบ 
ผู ิจัยไดทําการ ิเคราะ  และออกแบบระบบ โดยได

จัดทําเปน Context Diagram, E-R Diagram และได าง
เคารางของแผน ท่ีระบบ ซ่ึงเปนรูปแบบของเด ท็อป 
แอพพลิเคชั่น โดยมี ัตถุประ งคใ ระบบท่ีพัฒนาขึ้น

ามารถทํางานไดจากทุก นงานในรานได เพ่ือค าม
ะด กในการใชระบบท้ังใน นของผูเจาของราน และผูใชท่ี

เปนพนักงานแคชเชียร 
เริ�มทํางาน

รายการอาหาร

สั� งอาหาร ยกเลิกการสั� งอาหาร

ส่งใบสั� งอาหาร

ปรุงอาหาร

เสริฟอาหาร

รับชําระค่าอาหาร

ใบเสร็จ

จบการทํางาน

รูปท่ี 1 System Flow Chart ของระบบงานใ ม 

รูปที่ 2 Context Diagram ของระบบงาน 

รายการใหม่

โต๊ะอาหารใบเสร็จ
ชําระเงิน

รายละเอียด
ชําระเงิน

พนักงาน

อาหารและ
เครื�องดื�ม

รหัส

ชื�อ-นามสกุล

เบอร์โทรสถานะรหัสเข้าระบบ

รหัสผ่าน

IsAdmin

1

M

เลขที�อาหารและ
เครื�องดื�ม

เลขโต๊ะเลขที�ใบเสร็จ

จํานวนเงิน

สถานะ
รายการ

เลขที�ใบเสร็จ
รหัสพนกังาน

วันที�ออก
ใบเสร็จ
สถานะ
ใบเสร็จ

เลขโต๊ะ

การชําระเงิน

รหัสโต๊ะชื�อโต๊ะ

สถานะโต๊ะ

1 1

ลูกค้า

เลขที�การ
ชําระเงิน

เลขที�ใบเสร็จ

ราคา

จํานวน

ผลรวม

ชื�อใบเสร็จ

สถานะ
ใบเสร็จ

ราคารวม

เลขที�
อาหาร

ชื�ออาหาร

ราคาอาหารสถานะ
อาหาร

รหัสลกูค้า

ชื�อลูกค้า

เบอร์ลกูค้า

จํานวนลูกค้า

สถานะลูกค้า

1

M

1

M

1

1

1

1

เลขที�อาหารและ
เครื�องดื�ม

รูปที่ 3 แผนภาพ ER Model 

7.2 ผลการพัฒนาระบบ 

 ประกอบด ย นของการใชงาน 2 นคือ นการใช
งานของพนักงาน และ นการใชงานของ เจาของราน 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 7.2.1 น ิ ท ธิ ข อ ง ก า ร ใช ง า น  พ นั ก ง า น 
(Employee) 

 ถาเปนระดับพนักงานจะไม ามารถเรียกใชเมนู
บางอยางได เนื่องจากถูกจํากัด ิทธิการใชงานและการเขาถึง 

รูปที่ 4 นาจอเขาใชงานของ พนักงาน 
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รูปที่ 5 นาจอการ ั่งอา ารพรอมกับการคําน ณราคา 

รปูที่ 6 นาจอรายการโตะ าง 

รูปที่ 7 นาจอการชําระเงิน 

รูปที่ 8 ใบเ ร็จรับเงิน 

7.2.2 ิทธิของการใชงาน เจาของราน (Admin) 

รูปที่ 9 นาจอแรกของเจาของราน 

 รูปที่ 10 นาจอขอมูลรายการอา ารและเครื่องดื่ม 

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

965



รูปที่ 11 นาจอขอมูลรายการโตะในราน 

รูปที่ 12 นาจอขอมูลพนักงาน 

รูปที่ 13 รายงานการขาย 

รูปที่ 14 รายงานขอมูลพนักงาน 

8. ผลการประเมินระบบ
ในการ ิ จั ย เพ่ื อ พัฒ นาระบบการบ ริ ารจั ดการ

รานอา ารนั้น ผู ิจัยไดทําการติดตั้งระบบเพ่ือทําการ
ทด อบการใชงานระบบจริงโดย ผูท่ีมี นเกี่ย ของกับการ
ใชบริการท่ีพัฒนาขึ้น มีผลการประเมินระบบ ดังนี ้

ตารางท่ี 1 แ ดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทด อบประ ิทธิภาพระบบดานปฏิบั ติการระบบ ของ
ผูใชงานระบบ 

รายการ S.D. ระดับ
ค าม
คิดเ น็ 

1. ดานการปฏิบัติระบบ 4.35 0.15 มาก
2. ดาน นตอประ าน 4.36 0.08 มาก
3. ดานเทคนิคการ
ออกแบบ 

4.41 0.16 มาก 

โดยร ม 4.37 0.13 มาก 

จากตาราท่ี 1 พบ าคาเฉลี่ยการยอมรับตอประ ิทธิภาพการ
ทํางานของระบบภาพร มอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา ราย
ดานพบ า จัดอยูในระดับมากท้ัง ามดาน ( X  = 4.35,   

X =4.36,   X =4.41)  

ตารางที่ 2 แ ดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานค าม
พึงพอใจในการใชงานระบบ ดานค ามร ดเร็  ดานค ามถูก
ตอง ดานคุณภาพ ของผูใชงานระบบ 
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รายการ S.D. ระดับ
ค าม
คิดเ น็ 

1. ดานค ามร ดเร็ 4.28 0.15 มาก 

2. ดานค ามถูกตอง 4.29 0.08 มาก 

3. ดานคุณภาพ 4.25 0.17 มาก 

โดยร ม 4.27 0.13 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบ า คาเฉลี่ยการยอมรับตอการใชงาน
ระบบ โดยร มอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบ า
อยูในระดับมาก ท้ั ง ามดาน  ( X = 4.28,   X =4.29,   

X =4.25 ) 

9. อภิปรายผลการ จัิย
จากการ ิเคราะ  ออกแบบ และพัฒนาระบบบริ าร

จัดการราน มูกะทะ ผู ิจัยพบ าระบบ ามารถอําน ยค าม
ะด กในการบริการลูกคา และเกิดประโยชนตอองคกรใน
ลาย ๆ ดาน ซ่ึงพอ รุปไดดังนี ้

1. ระบบ ามารถดูโตะ างได
2. ระบบ ามารถบริการลูกคาไดอยางร ดเร็ และลด

คาใชจายดานการใชเอก ารในการดําเนินการ ั่งรายการ มู
กะทะปกเนื้อยางเกา ล ี

3. ระบบ ามารถลดขอผิดพลาดของพนักงาน
4. ระบบ ามารถเก็บร บร มขอมูลการขายและ

ามารถดูยอน ลังไดอีกด ย 

ซ่ึงผลการ ิจัย อดคลองกับระบบจัดการภัตราคารของ 
ิโรจน เพชรเดนลาภ (2540) ซ่ึงไดพัฒนาโปรแกรมมาช ย

จัดการการทํางานและการบริการของภัตตาคาร ใ มี
ประ ิทธิภาพดีข้ึน ทําใ ลูกคาเกิดค ามประทับใจและอยาก
กลับมาใชบริการอีกแน โนมโครงการนี้เปนการประยุกต
เทคโนโลยีมาใชงานใ เกิดประโยชน โดยใชโดยเ มาะ มกับ
ภัตตาคารขนาดเล็กถึงปานกลางท่ีมีโตะอา ารระ าง 20-

50 โตะ [3] และขณะเดีย กันก็ อดคลองกับ ภูริทั น ด
ม และอภิ ง  โท ระ (2551) ไดพัฒนาระบบระบบการ ั่ง

อา ารแบบไร ายผานเคร่ืองคอมพิ เตอร เพ่ือลดขั้นตอน
การจองการรับรายการอา าร การ ั่งอา ารไปยัง องครั  
และการเช็คบิล มีค าม ะด กในการใชงาน ร มถึงการ
ออกแบบฐานขอมูล เพ่ือใชในการจัดเก็บและคน าขอมูลท่ี
จําเปนนั้น ามารถคน าไดงาย ร มถึงช ย นับ นุนการ
จัดทํารายงานท่ีจําเปนไดเปนอยางดี ผูใชงานงานระบบท่ีได
ทําการทด อบการใชงานยังมีค ามคุนเคยกับระบบคอนขาง

นอย เนื่องจากยังไมเคยมีการพัฒนาระบบการ ั่งอา าร
แบบไร ายผานเครื่องคอมพิ เตอรมือถือขึ้นมาใชงาน ซ่ึงมี
แน โนม าเม่ือใชงานไปได ักระยะพรอมท้ัง ึก าคูมือการ
ใชงานระบบค บคูไปด ยก็จะ ามารถใชงานระบบนี้ไดเปน
อยางดี [4] 

10.เอก ารอางอิง  
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กรณี ึก ารานเบคแอนดเชค.” ิทยานิพนธ ิทยา า ตร 
ม าบัณ ิ ต  าขาการจัดการเทคโนโลยี าร น เท
ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ, 2550.  
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ม า ิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน,ี 2550 
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[4] ภูริทั น ด ม และอภิ ง  โท ระ. “ระบบการ ั่ง
อา ารแบบไร ายผาน เค ร่ืองคอมพิ เตอรมือ ถือ .” 

ิทยานิพนธ ิทยา า ตรม าบัณ ิต าขาเทคโนโลยี
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ระบบครุภัณฑ์โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาน้อย   
Durable Articles  System  

A Case Study Of  Wat Khao Noi School 
จุฑามาส ศรีสุข และอารีรัตน์ ชูพันธ์ 
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย 
tangmo_sone@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้น าเสนอเรื่องระบบการครุภัณฑ์โรงเรียน 

ส าหรับโรงเรียนวัดเขาน้อย เพื่อแก้ปัญหาในการท างานกับ
ข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความยากล าบากในการประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ ในบางครั้ง ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้
เนื่องจากข้อมูลสูญหาย หรือมีความซ้ าซ้อนของข้อมูล ความ
ผิดพลาดในการท างานที่สูง และไม่สามารถตรวจติดตาม
ครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีเว็บ
แอปพลิเคช่ัน การบริหารจัดการฐานข้อมูล มาใช้ในการ
พัฒนาระบบการครุภัณฑ์โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณ
มากขึ้น สามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นย า นอกจากนี้ยังสามารถ
ตรวจติดตามครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย 

 

ค าส าคัญ: ครุภัณฑ์ 
 

Abstract 
This project is presented to the school 

equipment. For Wat Khao Noi To solve the 
problems of working with large volumes of data. 
Have difficulty in processing information 
sometimes can not process information because 

of data loss. Or duplication of data Mistakes in 
running high. And monitoring equipment may not 
correctly  

prepare the project study on the technology 
Web application functionality. Management 
Database The equipment used in the 
development of the school. Its purpose is to assist 
in the management of data with greater volume. 
Can process information Quickly and easily And 
accurate You can also monitor the hardware 
correctly as well. 
 
 
1. บทน า 

การพัฒนาระบบงานครุภัณฑ์โรงเรียนนั้น นับเป็นปัจจัย
ส าคัญเรื่องการบริหาร ระบบงานครุภัณฑ์ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ เพราะครุภัณฑ์เป็นตัวสนับสนุน การปฏิบัติงาน
ต่างๆ ให้ส าเร็จและมีคุณภาพโดยการควบคุมครุภัณฑ์ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานครุภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงจ านวน
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน การจัดท าบัญชีหรือจัดท าทะเบียน
จ าแนกประเภทและรายการของครุภัณฑ์ พร้อมทั้งให้มี
หลักฐานการยืม-คืนครุภัณฑ์ที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียน
ไว้เพื่อประกอบการตรวจสอบ 
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นอกจากการพัฒนาระบบงานครุภัณฑ์ยังช่วยควบคุม

ค่าใช้จ่ายในการเก็บดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และท าให้ทราบว่าครุภัณฑ์ใดหากใช้
ต่อไปจะทาให้เกิดความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ใน
การดูแลบ ารุงรักษาหรือหมดความจ าเป็นสมควรที่จะ
จ าหน่ายและจัดหาครุภัณฑ์มาทดแทนและการควบคุมของ
ส่วนโรงเรียนโดยใช้วิธีการที่เป็นระบบและ ระเบียบ เพื่อให้
ดาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับโรงเรียน ซึ่ง
การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับครุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบงานเอกสารหรือรายงานต่างๆ ท าให้การจัดการ
ยุ่งยากเสียเวลา ในการกรอกแบบฟอร์ม หรือเมื่อต้องการ
ค้นหาข้อมูลหรือข้อมูลอาจจะเกิดการสูญหาย เนื่องจาก
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาระบบครภุัณฑ์ กรณีศึกษาโรงเรยีนวัดเขาน้อย 

 

3. ขอบเขตการท าโครงงานปริญญานิพนธ์ 
 ก าหนดผู้ใช้งานระบบออกเป็น 3 ประเภท คือ 

คุณครู 
       - สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username และ 
Password 

       - สามารถท าการยืมครุภณัฑไ์ด้ 
      - สามารถตรวจสอบผลการยมืได ้

      - สามารถเรียกดูประวตัิการยมื-คนืได ้

      - สามารถตรวจสอบสถานะการยมื-คืนได ้

เจ้าหน้าที่พัสด ุ
      - สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username และ 
Password 

          - สามารถจดัการข้อมลูพืน้ฐานได ้

         - สามารถตรวจสอบรายละเอียดการยืม-คืน
ครุภณัฑ์ได ้

           - สามารถจัดการข้อมลูการคืนได้ 

       - สามารถจัดการข้อมลูรายละเอียดการยืม-คืน
ครุภณัฑ์ได ้

         - สามารถตรวจสอบครุภณัฑ์คืนแล้วหรือยังค้างอยู่
ได ้

           - สามารถตรวจสอบผลการยืมได้ 
       - สามารถพิมพ์รายงานครภุัณฑ์ประจ าป ี

ผู้อ านวยการ 
       - สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username และ 
Password 

       - สามารถอนุมัต/ิยกเลิก การยืมครุภัณฑ์ได ้

        - สามารถดรูายละเอียดการยืม-คืนได ้

 
4. แผนผังบริบท  (Context  Diagram) 

ระบบครุภัณฑ์ จะประกอบไปด้วย External Entity ที่
เกี่ยวข้องกัน 3 ประเภทคือ เจ้าหน้าที่พัสดุ คุณครู และ
ผู้อ านวยการ  ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที ่1 Context  Diagram  ระบบครุภณัฑ์โรงเรียน 
กรณีศึกษาโรงเรยีนวัดเขาน้อย 
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5.ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 

 

 
 

ภาพที ่3 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 

จัดการข้อมลูพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2 Data Flow Diagram Level 0 ระบบครภุณัฑ์

โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาน้อย 
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ภาพที ่4 Data Flow Diagram Level 1 Process 6 

ตรวจสอบข้อมลู 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์ อาจารย์สุพัช

ชา คงเมือง อาจารย์เสาวคนธ์ ชูบัว อาจารย์ศักรินทร์ กลีบ
แก้ว อาจารย์สุภา เพชรกรดที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมทาให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้อง 
 

7.เอกสารอ้างอิง 
 [1] 007 ระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์.pdf 
ระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน) 
อุบล ธงสถาพรวัฒนา 
 [2] 27.ระบบงานครุภัณฑ์.pdf 
ระบบงานครุภัณฑ์ 

นายนเรนทร์ฤทธิ์ คุณโกทา 
นายศักรพี ค าแก้ว 
 [3] คู่มือก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์.pdf 
 [4] 19.pdf 
ระบบสารสนเทศงานครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านสอง
คอน ต าบลสองคอน อ าเภอโพธิ์ ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 
กนิษฐา อินธิชิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและ
พัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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โปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า 
 (Store Management Program) 

นวคุณ พอใจ 

ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต ์

ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

บทคัดย่อ 
โปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าเป็นโปรแกรมที่

ช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์ร้านค้าวางแผนการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมสามารถช่วยให้ผู้บริหาร
สหกรณ์ตรวจสอบสินค้าที่ขายไปและรายได้ ได้อย่างรวดเร็ว
และไม่ผิดพลาด โปรแกรมจะท าหน้าเก็บสถิติการขายสินค้า
และ บันทึกรายได้เก็บไว้ทุกครั้งที่ผู้บริหารสหกรณ์ต้องการ
บันทึก ก่อให้เกิดการบริหารจัดการการสั่งซื้อสินคา้แต่ละครัง้
ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง 

Abstract 
The Cooperative Store Management Program 

is allow administrator to plan to manage program 
very efficiently which this program can help to 
determine the items sold and income very quickly 
and faultless. Also this program is functioned to 
keep the Sales Statistics as well as record of all 
incomes in every time as needed which will bring 
the management product order very continuously 

1.บทน า
สหกรณ์ร้านค้าในชุมชนเป็นการบริการแก่ประชาชนใน

ชุมชนสมารถซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน เนื่องจากการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า
ท าได้ยาก เพราะสินค้ามีจ านวนมาก จึงท าให้ผู้บริหาร
จัดการยากอาจเกิดความผิดพลาด เสียเวลา ไม่ทราบยอด
ขาด และ จ านวนสินค้าที่หมดไป ท าให้สินค้าขาดความ
ต่อเนื่องในการขายสินค้านั้นๆ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์
ร้านค้า ให้สามารถตรวจสอบยอดขาย ตรวจสอบจ านวน
สินค้าคงเหลือ  และเก็บประวัติการขาย เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร 
บริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ท าให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบสินค้าที่ขายไป และ
จัดล าดับสินค้าที่จะต้องมีการจัดซื้อ ท าให้สหกรณ์ร้านค้า
สามารถบริหารจัดการสั่งซื้อได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ลดเวลา
ตรวจสอบจ านวนสินค้าและสามารถทราบถึงรายได้ของการ
ขายสินค้าทั้งหมด 

2.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม visual studio [1] การพัฒนา

โปรแกรมเนื่องจากมีฟังช่ันที่สามารถเช่ือมต่อฐานข้อมูล 
MySQL [2] ได้ง่าย โดยใช้ภาษาในการพัฒนา c# [3] ใช้การ
พัฒนาแบบ OOP [4] ในการเขียนโปรแกรม และใช้ภาษา 
SQL [5] ในการจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ฐานข้อมูล เป็นการ
เขียนเชิงวัตถุ ประกอบด้วย Class และ Object ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 องค์ประกอบ 2 tier แผนผังโปแกรม 

 สินค้าคงคลัง [6] หมายถึง สินค้าหรือทรัพยากรที่องค์กร
เก็บไว้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายในหรือ
ลูกค้าภายนอกส่วนการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นการบริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณข้อมูล การเคลื่อนย้าย การจัดหา  
การจัดเก็บ การจ่ายสินค้าคงคลัง มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อ
เก็บสินค้าคงคลังให้ เพียงพอกับความต้องการต้นทุนที่
เหมาะสม ด้วยการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องเก็บ 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปริมาณในการสั่งซื้อครั้งละเท่าไร 
(How much) และสินค้าเมื่อไร (When) ส าหรับองค์กร 
การผลิต 

การบริหารสินค้าคงคลัง [7] หมายถึง 
  การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้
การด าเนินการของกิจการด าเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการ
วางแผนก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม  
  การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่
รวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า-ออก การควบคุมให้มีสินค้า
คงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินค้าท่ีมีอยู่
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านแบบ สี ขนาด 
แฟช่ัน 

  โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อรายงานแก่ผู้บริหารว่า “รายการ
สินค้าใดขายดี สินค้าใดขายไม่ดี สินค้าใดควรสั่งซื้อเพิ่ม หรือ
สินค้าใดควรลดราคาล้างสต็อก หรือควรตัดสต็อก เพราะ
สินค้าเสื่อมคุณภาพ-ล้าสมัยแล้ว”  

การก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังที่เหมาะสม   
  โดยค านึงถึงต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังด้วย 
ผู้ประกอบการต้องพิจารณา  

1. ปริมาณการสั่งซื้อที่มีต้นทุนต่ าที่สุด (Economic

Order Quantity : EOQ ) ใ น แ ต่ ล ะ ค รั้ ง  ซึ่ ง ถ้ า
ผู้ประกอบการสามารถค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ท าให้
ทั้งต้นทุนในการสั่งซื้อ และต้นทุนในการเก็บรักษานี้ได้ ก็จะ
ท าให้ทราบว่าเมื่อสินค้าในคลังสินค้าถูกขายออกไปจนหมด 
จะต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่ในจ านวนเท่าใดจึงจะประหยัด
ที่สุด   โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัด :   EOQ = SQR(2DO / UC) 

D = ความต้องการสินค้าในเวลา 1 ปี  
O = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง  
U = ต้นทุนของสินค้าต่อหน่วย        
C = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคิดเป็น % ของ 
มูลค่าสินค้าท้ังปี 

2. สต็อกเพื่ อความปลอดภัย (Safety Stock) เป็น
สต็อกที่ต้องส ารองไว้กันสินค้าขาดเมื่อสินค้าถูกใช้และ
ปริมาณลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder point) เป็นจุดที่ใช้
เตือนส าหรับการสั่งซื้อรอบถัดไป เมื่ออุปสงค์สูงกว่าสินค้าคง
คลังที่เก็บไว้ เป็นการป้องกันสินค้าขาดมือไว้ล่วงหน้า หรือ
อีกค าอธิบายหนึ่งเป็นการเก็บสะสมสินค้าคงคลังในช่วงของ
รอบเวลาในการสั่งซื้อ 

3. จุดสั่งซื้อ (Reorder point) จุดสั่ งซื้อใหม่ในอัตรา
ความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และรอบเวลาคงที่  เป็น
สภาวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดสินค้าขาดมือเลย เพราะทุกสิ่งทุก
อย่างแน่นอน 

จุดสั่งซื้อใหม่  R   =   d x L 

 โดยที่  d  =  อัตราความต้องการสินค้าคงคลัง 

L  =   เวลารอคอย 
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3.รายละเอียดการพัฒนา
  3.1 การออกแบบและพัฒนาระบบ 

ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยการ
ท างานในส่วนของผู้บริหารสหกรณ์ร้านค้า สามารถท าการ
จัดการข้อมูลสินค้า ,อัพเดทจ านวนสินค้าคงเหลือ , เช็ค
จ านวนสินค้าสินค้าที่ขายไปและรายได้ ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 Use Case โปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า 

3.2 แผนผังโปรแกรม 

โปรแกรมมีอยู่  4 ตัวเลือก ตั วเลือกที่  1 ประเภท 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของประเภทสินค้าได้ ตัวเลือก
ที่ 2 สินค้า สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ ตัวเลือกที่ 
3 อัพเดท ตัวเลือกที่ 4 รายได้ ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 แผนผังโปแกรมบรหิารสหกรณ์รา้นค้า 

โปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้ามีการท างานอยู่ 
3 ส่วน คือส่วนที่ 1 จัดการสินค้า ในส่วนของการจัดการ
สินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ส่วนย่อยที่ 1 ส่วน
ของ ประเภทสินค้า ผู้บริหารสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และ
ค้นหา ประเภทสินค้าได้ การเพิ่มประเภทสินค้าต้องกรอก
รหัสประเภทสินค้าที่ต้องการขึ้นโดยไม่ซ้ ากับรหัสประเภท
สินค้าที่มีอยู่แล้ว จากนั้นกรอกช่ือประเภทสินค้าแล้วกดปุ่ม
เพิ่ม การลบประเภทสินค้าสามารถลบได้โดยคลิกเลือก
ประเภทสินค้าจากตารางโปรแกรมแล้วกดปุ่มลบก็สามารถ
ลบประเภทสินค้าได้แต่ต้องไม่มีข้อมูลสินค้าท่ีอ้างอิงประเภท
สินค้านั้นอยู ่การแก้ไขเราสามารถแก้ไขประเภทสินคา้ได้โดย
คลิกเลือกประเภทสินค้าจากตารางโปรแกรมแล้วข้อมูลจาก
การเลือกจะแสดงใน กล่องข้อความ แล้วแก้ไขเมื่อแก้ไขเสรจ็
แล้วให้กดปุ่มแก้ไข และการค้นหาสามารถกรอกรหัส
ประเภทสินค้าหรือประเภทสินค้าลงในกล่องข้อความ ค้นหา 
ในส่วนย่อยที่ 2 คือ ส่วนของ สินค้า ผู้บริหารระบบสามารถ 
เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา สินค้าได้ การเพิ่มสินค้าสามารถ
เพิ่มสินค้าโดยการกรอกรหัสสินค้า ช่ือสินค้า ประเภทสินค้า 
ราคาต่อหน่วย จ านวนคงเหลือ จ านวนที่ขาย ลงใน  กล่อง
ข้อความ แล้วกดปุ่มเพิ่ม การลบสินค้าสามารถท าการเลือก
สินค้าที่อยู่ในตารางแล้วท าการกดปุ่มลบ การแก้ไขสามารถ
ท าการแก้ไขได้โดยคลิกเลือกสินค้าจากตารางในโปรแกรม 
โปแกรมจะแสดงข้อมูลชองสินค้าในกล่องข้อความให้แก้ไข
แล้วกดปุ่มแก้ไข และการค้นหาสามารถกรอกรหัสสินค้าหรือ
ช่ือสินค้าลงในกล่องข้อความ ค้นหา  ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 ส่วนของการจัดการประเภทสินค้าและสินค้า 

Login 

ประเภท สต็อกสินค้า รายได้ 

เพ่ิม 

ประเภท
สินค้า

แก้ไข 

ประเภท
สินค้า

ลบ 

ประเภท
สินค้า

สินค้า 

เพิ่มสินค้า 

แก้ไขสินค้า 

ลบสินค้า 

บันทึกรายได้ อัพเดทสต็อก 

ผู้บริหาร 

โปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า 

รายได้ 

สต็อกสินค้า

จัดการสินค้า 

ล็อกอิน
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ส่วนที่ 2 อัพเดท ผู้บริหารสามารถท าการอัพเดทสินค้า
จากการเช็คสต็อกสินค้าเพื่อเก็บสถิติการขายสินค้าโดยการ
เลือกสินค้าและกรอกจ านวนสินค้าจากการเช็คสต็อกที่
ต้องการอัพเดทข้อมูล จากนั้นกดปุ่มอัพเดท หากต้องการ
ค้นหาข้อมูลสินค้าสามารถกรอกรหัสสินค้าหรือรหัสสินค้าลง
ในกล่องข้อความ ค้นหา เพื่อท าการค้นหาข้อมูลสินค้าได้ 
ดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5 ส่วนของอพัเดทสต็อก 

ส่วนที่ 3 รายได้ เมื่ออัพเดทแต่ละครั้งเสร็จสิ้นโปรแกรม
จะท าหน้าที่เก็บสถิติการขายสินค้าต่อหน่วยของสินค้าทุก
ชนิดและรายได้แต่ละครั้งแล้วแสดงผลในส่วนท่ี 3 โดยแสดง
เป็นรูปแบบของกราฟ ในส่วนของกราฟทางด้านซ้ายจะ
แสดงถึงสถิติการขายของสินค้า และในส่วนของกราฟ
ทางด้านขวาจะแสดงถึงรายได้ในแต่ละครั้งโดยแต่ละครั้งจะ
แสดงวันที่ ที่บันทึกล่าสุดของครั้งนั้นๆ และสามารถท าการ 
บันทึกข้อมูลรายได้โดยการกรอกค าว่า “save” ในช่องว่าง
ตามที่โปรแกรมได้ก าหนดไว้ แล้วกดปุ่ม บันทึก จากนั้น
โปรแกรมจะท าการบันทึกข้อมูลรายได้ลงไปในฐานข้อมูล
แล้วแสดงข้อมูลในกราฟทางด้านขวามือและกราฟทางด้าน
ซ้ายมือจะถูกรีเซ็ตเพื่อท าการเก็บสถิติใหม่ ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 ส่วนของรายได้และสถิติการขายสินค้า 

3.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
  ระบบฐานข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้  table user เป็น
ตารางเก็บช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อใช้เป็นการสงวนสิทธิ์
เฉพาะบุคคลเข้าใช้งานโปรแกรม table category เป็น
ตาราง ประเภทของสินค้า ประกอบด้วย รหัสประเภทสินค้า 
และชื่อประเภทสินค้า สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลประเภทสินค้า 
table product เป็นตารางสินค้า ประกอบด้วย รหัสสินค้า, 

ช่ือสินค้า ,รหัสประเภทสินค้า, ราคาสินค้า, จ านวนสินค้าที่
เหลือ และจ านวนสินค้าที่ขายไป สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล
สินค้าและเก็บสถิติการขายสินค้า และ table statistic เป็น
ตารางเก็บข้อมูลรายได้  ประกอบด้วย วันที่  เดือน ปี ที่
บันทึก และรายได้ สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลรายได้แต่ละครั้งที่
ถูกบันทึก ดังรูปที7่ 

รูปที่ 7 Database Design

4.ผลการทดลอง
ในการทดลองของโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์

ร้านค้า ท าการทดลองโดยให้ผู้ใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการ
สหกรณ์ร้านค้า และกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใช้งานจ านวน 20 คน มีรายละเอียด 

1. ความง่ายในการใช้งาน
2. ความเร็วในการตอบสนอง
3. ประสิทธิภาพ
4. ช่วยในการบริหารจัดการ
5. ท างานได้ตามฟังก์ช่ันงาน
6. การรักษาความปลอดภัย

โดยแบ่ งเกณ ฑ์ ก าร ให้ ค ะแนน ดั งนี้  5  = ดี ม าก , 
4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ปรับปรุง ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการทดลองของโปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์
ร้านค้า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความง่ายในการใช้งาน มีค่า
เท่ากับ 4.25 ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่วยในการบริหารจัดการ มี
ค่าเท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ าสุดคือ ความ
ง่ายในการใช้งาน มีค่าเท่ากับ 0.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุดคือ ประสิทธิภาพ มีค่ า เท่ ากับ  0 .7 6 
ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง 

5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
จากผลการทดลองแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่า

ค่าเฉลี่ยสูงคือ ช่วยในการบริหารจัดการมีค่าเท่ากับ 4.55 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือความง่ายในการใช้งานมีค่าเท่ากับ 4.25 มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.42 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.64  
  ดังนั้น โปรแกรมบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า อยู่ใน
เกณฑ์ดีถึงดีมาก สามารถช่วยในการบริหารได้ดีมาก และมี
ส่วนด้อยของโปรแกรมคือความง่ายในการใช้งานจึงต้อง
พัฒนาให้โปรแกรมใช้งานง่ายมากข้ึน 
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ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

Village Money Saving Database System for EakarajSubdistrict, Pamok 

District, Angthong. 

นางสาวฐนพร สําอางกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Taey1981@gmail.com

บทคัดย่อ 

ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน เป็นการออกแบบ

ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล สําหรับ

ระบบออมทรัพย์หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ

การจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน ตําบลเอกราช อําเภอป่า

โมก จังหวัดอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเน่ืองจากการ

เก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้านน้ัน ยังใช้วิธีการจดบันทึกและ

การประมวลผลด้วยมือและเครื่องคิดเลข ทําให้เกิดปัญหาการ

จัดเก็บข้อมูลมีความยุ่งยาก เสียเวลา เกิดความซ้ําซ้อนของ

ข้อมูลและไม่เป็นระเบียบ ทําให้ใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล

นานเกินไป ข้อมูลสูญหาย การคํานวณเงินปันผลหรือ

ดอกเบ้ียแต่ละครั้งมีความล่าช้า และข้อมูลเกิดความผิดพลาด

ได้ง่าย 

ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน จึงได้จัดทํา

ข้ึนเ พ่ือลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว โดยมีการนําระบบ

สารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่ บ้าน 

เ พ่ือ ให้ การดํ า เ นินงานมีความสะดวกรวด เร็ วและมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

Village money saving database system was 
a result of a database design and a 
development of a system management 
program for managing village’s money 
saving information.  The objective of this 

study was to develop an effective system 
for storing money saving information of 
villagers in Eakarajsubdistrict, Pamok 
district, Angthong.  Previously, recording 
by hand and computing by using a 
calculator was a burden, wasted a lot of 
time, causing data duplication and 
unnecessary complexity problems. 
Additionally, the former system caused 
too long data retrieving process, 
information lost, and several delays and 
errors in dividend and interest 
calculation. 

      Therefore, the village money 
saving database system was developed 
to ease the above challenges.  An 
information technology (IT) system was 
used to store and processing village’s 
money saving information in order to 
enhance the effectiveness and shorten 
the data processing time.
คําสําคัญ: ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน 
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1. บทนํา

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถูกนํามาใช้ประโยชน์ต่อการ

ดําเนินชีวิตประจําวันในสังคมเป็นอย่างมากท้ังด้านการศึกษา 

งานราชการ งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานคมนาคม การ

สื่อสาร งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานสาธารณสุข และงาน

ธุรกิจ ทุกองค์กรต่างนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ

ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ทําแบบจําลองสถานการณ์ การ

จัดทําเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูลต่างๆ 

เป็นต้น นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีใช้ใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งระบบสารสนเทศนับว่า

เป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้

สะดวกและเป็นระเบียบยิ่งข้ึน 

ตําบลเอกราช  อําเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  ได้

มีการจัดตั้งกองทุนในลักษณะของการออมทรัพย์ โดยต้องมี

การเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  เช่น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการ

ฝาก-ถอน ข้อมูลการกู้ยืม ข้อมูลเงินปันผลของแต่ละปี เป็น

ต้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์ตําบลเอกราช ยังใช้วิธีการ

จดบันทึกและการประมวลผลด้วยมือและเครื่องคิดเลข ส่งผล

ให้ เ กิดปัญหาข้ึน เช่น การจัดเก็บข้อมูลมีความยุ่ งยาก

เสียเวลา เกิดความซ้ําซ้อนของข้อมูลและไม่เป็นระเบียบ ทํา

ให้ใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลนานเกินไปบางครั้งเกิดปัญหา

ข้อมูลสูญหาย การคํานวณเงินปันผลหรือดอกเบ้ียแต่ละครั้งมี

ความล่าช้า และข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ง่าย 

ดังน้ัน   จึงมีแนวคิดท่ีจะนําระบบสารสนเทศมาใช้

ในการจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์ของตําบลเอกราชอําเภอป่า

โมก จังหวัดอ่างทอง เข้ามาจัดการข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้การ

ดําเนินงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ผู้จัดทําจึงเห็นสมควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลออม

ทรัพย์หมู่บ้านตําบลเอกราชอําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน ตําบล

เอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.ระบบสามารถทําการล็อกอิน (login) เข้าสู่ระบบทุก

ครั้ง 

2. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการฝาก-ถอน และกู้ยืม

ของเจ้าของบัญชีได้ 

3. ระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการ

ฝาก-ถอน กู้ยืม และข้อมูลเจ้าของบัญชีได้ 

4. ระบบสามารถคํานวณยอดคงเหลือ เงินปัน

ผล และดอกเบ้ียได้ 

5. ระบบสามารถพิมพ์รายงานต่างๆได้

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในระบบ 

1. คุณลักษณะทางฮาร์ดแวร์

1.1 CPU Intel Pentium 2.40 GHz หรือสูง

กว่า 

1.2 Hard Dish 500 GB 

1.3 RAM 4.00 GB 

2. คุณลักษณะด้านซอฟต์แวร์

2 .1 Microsoft Visio 2010 

2.2 Microsoft Access 2007 

2 .3 Microsoft Visual Basic 2010 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ดอกเบ้ีย หมายถึง เงินท่ีคํานวณจากยอดเงินกู้

ของผู้กู้ 

เ งิน ปันผล หมายถึงเ งิน ท่ี คํานวณมาจาก

ยอดเงินฝากของเจ้าของบัญชีนั้น 

เจ้าของบัญชี หมายถึง ชาวบ้านในหมู่บ้าน 

ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ท่ีนําเงินมา

ฝากออมทรัพย์ 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่ บ้าน

ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หมายถึง 

ระบบท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลการ

ฝาก-ถอน และกู้ยืม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
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ของคณะกรรมการออมทรัพย์หมู่บ้าน ตําบลเอกราช อําเภอ

ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

ประโยชน์ของโครงงาน 

1.ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย

2.ประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลู

3.ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารท่ีใช้ในการจัดเก็บ

4. ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบ

ได ้

5.การจัดเก็บข้อมลูออมทรัพย์หมูบ้่านตําบลเอกราช

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีประสิทธิภาพ

ข้ันตอนในการวิเคราะห์และออกแบบ
ข้ันตอนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการ

จัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้านตําบลเอกราชอําเภ

จังหวัดอ่างทอง  มีข้ันตอนดังน้ี 

1. กําหนดปัญหา ปัญหาท่ีพบ คือ

ข้อมูลของสมาชิกมีความยุ่งยาก ไม่เป็นระเบียบ ทําให้ใช้เวลา

ในการค้นหาข้อมูลนาน บางครั้งเกิดปัญหาข้อมูลสูญหาย

ประมวลผลแต่ละครั้งมีความล่าช้า และข้อมูลเกิดความ

ผิดพลาดได้ง่าย   
2. รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีและ

คณะกรรมการออมทรัพย์หมู่บ้าน พบว่า กลุ่มออมทรัพย์

หมู่บ้านมีสมาชิกหลายคน ซึ่งข้อมูลท่ีจัดเก็บน้ันประกอบด้วย

ข้อมูลการฝาก-ถอน ข้อมูลการกู้ยืม ข้อมูลการชําระเงิน และ

ข้อมูลเงินปันผลของสมาชิก ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้องเก็บข้อมูล

จํานวนมาก อาจเกิดความล่าช้าและความผิดพลาดได้ จึง

รวบรวมข้อมูลสมาชิกออมทรัพย์จากเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด

3. การวิเคราะห์การวิเคราะห์ระบบกา

ข้อมูลออมทรัพย์หมู่ บ้าน ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก

จังหวัดอ่างทอง น้ันได้ใช้ Context Diagram, Dataflow

Diagram Level 1, Level 2, E-

Dictionary ในการวิเคราะห์ระบบ ดังภาพต่อไปน้ี

ของคณะกรรมการออมทรัพย์หมู่บ้าน ตําบลเอกราช อําเภอ

ประหยดัเวลาในการค้นหาข้อมลู

ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารท่ีใช้ในการจัดเก็บ

ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบ

การจัดเก็บข้อมลูออมทรัพย์หมูบ้่านตําบลเอกราช

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข้ันตอนในการวิเคราะห์และออกแบบ 
ข้ันตอนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบการ

จัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้านตําบลเอกราชอําเภอป่าโมก 

ปัญหาท่ีพบ คือ การจัดเก็บ

ข้อมูลของสมาชิกมีความยุ่งยาก ไม่เป็นระเบียบ ทําให้ใช้เวลา

บางครั้งเกิดปัญหาข้อมูลสูญหาย การ

ประมวลผลแต่ละครั้งมีความล่าช้า และข้อมูลเกิดความ

จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีและ

คณะกรรมการออมทรัพย์หมู่บ้าน พบว่า กลุ่มออมทรัพย์

หมู่บ้านมีสมาชิกหลายคน ซึ่งข้อมูลท่ีจัดเก็บน้ันประกอบด้วย 

ถอน ข้อมูลการกู้ยืม ข้อมูลการชําระเงิน และ

ข้อมูลเงินปันผลของสมาชิก ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้องเก็บข้อมูล

นวนมาก อาจเกิดความล่าช้าและความผิดพลาดได้ จึง

รวบรวมข้อมูลสมาชิกออมทรัพย์จากเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 

การวิเคราะห์ระบบการจัดเก็บ

ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก 

Context Diagram, Dataflow 

-R Diagram และ Data 

ในการวิเคราะห์ระบบ ดังภาพต่อไปน้ี 

ภาพท่ี 1Context Diagram

ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมูบ้่าน ตําบลเอกราช

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอ

ภาพท่ี 2 Data Flow Diagram Level 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมูบ้่าน ตําบลเอกราช

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ภาพท่ี 3Data Flow Diagram Level 2

Process 2การสมัครสมาชิก

20

Context Diagram 
ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมูบ้่าน ตําบลเอกราช 

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

Diagram Level 1 

ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมูบ้่าน ตําบลเอกราช 

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

Data Flow Diagram Level 2 

การสมัครสมาชิก 
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ภาพท่ี 4Data Flow Diagram Level 2 Process 3

ฝากเงิน 

ภาพท่ี 5Data Flow Diagram Level 2 Process 4

ถอนเงิน 

ภาพท่ี 6Data Flow Diagram Lever 2 Process 5

เงินปันผล 

Data Flow Diagram Level 2 Process 3 การ

Data Flow Diagram Level 2 Process 4 การ

Data Flow Diagram Lever 2 Process 5 คํานวณ

ภาพท่ี 7Data Flow Diagram Level 2 Process 6

การกู้ยืม

ภาพท่ี 8 E-R Diagram

ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมูบ้่าน ตําบลเอกราช

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

4. การออกแบบระบบ
1.แผนภาพกระแสข้อมลูระดับสูงสุด

Diagram) เป็นแผนภาพท่ีแสดงถึงระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมภายนอกระบบ โดยแผนภาพกระแส

ข้อมูลระดับสูงสุดของระบบการจดัเก็บข้อมูลออมทรัพย์

หมู่บ้าน มีผู้ท่ีเก่ียวข้อง 3 ฝ่าย คือ คณะกรรมการ

เจ้าหน้าท่ี สมาชิก 

20

Data Flow Diagram Level 2 Process 6 

การกู้ยืม 

R Diagram 
ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมูบ้่าน ตําบลเอกราช 

อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

การออกแบบระบบ
แผนภาพกระแสข้อมลูระดับสูงสุด (Context 

แผนภาพท่ีแสดงถึงระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมภายนอกระบบ โดยแผนภาพกระแส

ข้อมูลระดับสูงสุดของระบบการจดัเก็บข้อมูลออมทรัพย์

ฝ่าย คือ คณะกรรมการ 
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2.แผนภาพกระแสข้อมูล (Data

1) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ

Flow Diagram Level 1 ) เป็นแผนภาพข้อมูลท่ีแสดงถึง

ข้ันตอนการทํางานหลักท้ังหมด ซึ่งเป็นการทํางานท่ีแตก

ออกมาจาก Context Diagram  ทําให้ทราบถึงโปรเซสหลัก

ในระบบ ซึ่งประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆดังน้ี ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลการฝาก-ถอน ข้อมูลการกู้ยืม ข้

ปันผล การพิมพ์รายงานต่าง ๆ 

 

 2) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ

การฝาก (Data Flow Diagram Level 2

แผนภาพข้อมูลในระดับท่ีแสดงข้ันตอนการทํางาน ซึ่งแตก

การทํางานออกจาก Data Flow Diagram Level 1

ประกอบด้วย การจัดการรายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับการ

ฝากเงิน และการคํานวณเงินปันผลจากยอดเงินท่ีฝาก

3) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ

การถอน(Data Flow Diagram Level 2 P

แผนภาพข้อมูลในระดับท่ีแสดงข้ันตอนการทํางานของ

โปรเซสท่ี 3 ประกอบด้วย การจัดการรายละเ

เงินในบัญชี 

4) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ

การกู้ยืม (Data Flow Diagram Level 2 Process 4)

แผนภาพข้อมูลในระดับท่ีแสดงข้ันตอนการทํางานของ

โปรเซสท่ี 4 ประกอบด้วย ข้อมูลการกู้ยืม และการคํานวณ

ดอกเบ้ีย  

3. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง เ อ น ทิ ตี้

Relationship Diagram: E-R Diagram)

ฐานข้อมูลของระบบโดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล

เป็นเครื่องมือในการนําเสนอโครงสร้างของฐานข้อมูลและ

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ในระบบ ซึ่งสามารถแสดง

ความสัมพันธ์ได้ เพ่ือนํา E-R Diagram

รูปแบบของตาราง 

Data Flow Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data 

เป็นแผนภาพข้อมูลท่ีแสดงถึง

ข้ันตอนการทํางานหลักท้ังหมด ซึ่งเป็นการทํางานท่ีแตก

ทําให้ทราบถึงโปรเซสหลัก

ในระบบ ซึ่งประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆดังน้ี ข้อมูลสมาชิก 

ถอน ข้อมูลการกู้ยืม ข้อมูลดอกเบ้ีย ข้อมูลเงิน

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 2 โปรเซส

(Data Flow Diagram Level 2 Process 2) เป็น

แผนภาพข้อมูลในระดับท่ีแสดงข้ันตอนการทํางาน ซึ่งแตก

Data Flow Diagram Level 1 

บด้วย การจัดการรายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับการ

ฝากเงิน และการคํานวณเงินปันผลจากยอดเงินท่ีฝาก 

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 2 โปรเซส

(Data Flow Diagram Level 2 Process 3) เป็น

แผนภาพข้อมูลในระดับท่ีแสดงข้ันตอนการทํางานของ

การรายละเอียดการถอน

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 2 โปรเซส

(Data Flow Diagram Level 2 Process 4)   เป็น

แผนภาพข้อมูลในระดับท่ีแสดงข้ันตอนการทํางานของ

ประกอบด้วย ข้อมูลการกู้ยืม และการคํานวณ

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง เ อ น ทิ ตี้  ( Entity 

R Diagram)เป็นการออกแบบ

ฐานข้อมูลของระบบโดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล

เป็นเครื่องมือในการนําเสนอโครงสร้างของฐานข้อมูลและ

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ในระบบ ซึ่งสามารถแสดง

R Diagram มาจัดเก็บข้อมูลใน

5.พัฒนาระบบ 
เมื่อทําการวิเคราะห์

ทรัพย์หมู่บ้าน ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัด

อ่างทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไป

ระบบโดยนําโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010

ในการออกแบบหน้าต่างการใช้งานของระบบ และใช้โป

แกรม Microsoft Access 2007

เก็บและเรียกใช้ข้อมูล เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาใช้งานให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบ ดัง

ภาพ 

ภาพท่ี 9หน้าจอข้อมูลสมาชิก

หน้าจอข้อมูลสมาชิก จะมี ข้อมูลท่ีจัดเก็บ

ได้แก่ รหัสสมาชิก เลขประจําตัวประ

ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวันท่ีสมัครสมาชิก ซึ่งระบบ

สามารถทําการเพ่ิม ลบ แก้ไข บันทึก และค้นหาข้อมูลได้

6.ทดสอบ 
การติดตั้งระบบท่ีใช้งานช่ัวคราว ต้องการ

ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ

ประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบ

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7. ติดต้ัง
ติดตั้งระบบให้เจ้าหน้าท่ีได้ใช้งานจริง และให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการทํางานของระบบ

ความต้องการหรือไม่ 

20

เมื่อทําการวิเคราะห์ระบบจัดเก็บข้อมูลออม

ทรัพย์หมู่บ้าน ตําบลเอกราช อําเภอป่าโมก จังหวัด

จเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือพัฒนา

Microsoft Visual Basic 2010 

ในการออกแบบหน้าต่างการใช้งานของระบบ และใช้โป

Microsoft Access 2007 เป็นฐานข้อมูลในการ

เก็บและเรียกใช้ข้อมูล เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาใช้งานให้มี

ซึ่งได้ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบ ดัง

หน้าจอข้อมูลสมาชิก 

หน้าจอข้อมูลสมาชิก จะมี ข้อมูลท่ีจัดเก็บ 

ได้แก่ รหัสสมาชิก เลขประจําตัวประชาชน ช่ือ-นามสกุล 

ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวันท่ีสมัครสมาชิก ซึ่งระบบ

สามารถทําการเพ่ิม ลบ แก้ไข บันทึก และค้นหาข้อมูลได้ 

การติดตั้งระบบท่ีใช้งานช่ัวคราว  ต้องการ

ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบทดสอบ

ของระบบ เพ่ือให้ได้โปรแกรม

ติดตั้งระบบให้เจ้าหน้าท่ีได้ใช้งานจริง และให้

การทํางานของระบบว่าตรงตาม

       ( )  
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8. จัดทําเอกสาร
จัดทําเอกสารในการนําเสนอ สรุปปัญหาในการ

ดําเนินการ และแนวทางแก้ไข 

ข้อสรุป 

ระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมูบ้่าน ตําบลเอกราช อําเภอ

ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบให้มี

ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

ปัญหาท่ีพบในการดําเนินงาน 

ความล่าช้าในการพัฒนาระบบ เพราะระบบมีความซับซ้อน 

และมีการคํานวณเป็นจํานวนมาก 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

อนาคตควรนําระบบจัดเก็บข้อมูลออมทรัพย์หมู่บ้าน มา

พัฒนาโดยเพ่ิมช่องทางให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล

ของตนเองได้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริการหอพัก
นักศึกษา บนโทรศัพท์ เคลื่ อนที่  กรณี ศึกษาหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ซึ่งการพัฒนา
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนของ Mobile  Application ส าหรับ
นักศึกษาใช้ในงานบริการนักศึกษา ซึ่งพัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยใช้ภาษา JAVA และส่วนของเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับ
เจ้าหน้าที่ใช้ในการจัดการข้อมูลการบริการนักศึกษา โดยใช้ภาษา 
PHP HTML CSS ในการพั ฒนา และใช้  MySQL ในการจั ดการ
ฐานข้อมูล จากการประเมินระบบโดยผู้ใช้สองกลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่
แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา จ านวน 6 ท่าน และ นักศึกษา 
จ านวน 175 คน ซึ่งการประเมินระบบใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันการ
ท างานของระบบ ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ และด้านการรักษา
ความปลอดภัยของระบบ พบว่า ภาพรวมของการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดี (�̅�= 4.42) และสามารถน าระบบที่พัฒนาข้ึนไปใช้งานได้จริง 

 

ค าส าคั    โมบายแอพพลิเคชัน, ระบบบริการนักศึกษา 
 

Abstract 
 This research aims to develop student service 
system on Mobile phone for dormitory of Rajamangala 
University of Technology Isan Nakhonratchasima (RMUTI 
Dorm V1.0). This study involves two main parts i.e. Mobile 
application for student access dormitory service and Web 

application for official manage service information.Mobile 
application was developed on Android operating system by 
using JAVA language. Web application was developed by 
using PHP HTML CSS and MySQL was used as a database 
management system. The developed system was evaluated by 
352 users from two groups (student and official) in four 
perspectives i.e. the system usefulness, the functionality, the 
interface quality and the security. The evaluation results found 
that all aspects are in good level (4.4 2 ). The results indicate 
that the developed system can be implemented in a real world 
scenario.  
 

Keyword   Mobile Application; Web Application, Student 

Service System 

 

1. บทน า 
 ในยุคปัจจุบันน้ีเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เป็นสังคมที่เต็มไปด้วย
ข้อมูลและข่าวสาร และเป็นยุคของการติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้
พรมแดน ทั้งน้ีเพราะเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้รับการพัฒนาจน
มีความทันสมัยก้าวหน้า สามารถเชื่อมโยงทุก ๆ ท่ีบนโลกเข้าไว้
ด้วยกัน โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง 

 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นอีก
มหาวิทยาลัยหน่ึงที่น าเทคโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือจัดการ การ
ท างานให้ เป็นไปอย่างมีระบบ เช่นเดียวกับหอพักนักศึกษาที่
ต้องการระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือปรับปรุงการท างานให้เป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันทางหอพักนักศึกษาไม่มีระบบที่
ให้บริการต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา ที่เข้ามาอยู่หอพักนักศึกษา เช่น 
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า  ตรวจสอบหน้ีสินตกค้าง  ตรวจสอบสถานะแจ้ง
ซ่อมบ ารุงและตรวจสอบประวัติการเข้าหลังเวลา 23.00 น. ที่ใช้งาน
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ( Mobile Application) 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Smart 

Phone ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร
ทาง Internet ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลาหรืออุปกรณ์
ภายในที่มีหลากหลาย เช่น Digital Camera , GPS และ Bluetooth เป็น
ต้นซึ่งหากสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจจะช่วยสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานได้อีกด้วย 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดท าระบบบริการหอพัก 
กรณีศึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา เข้ามาจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน
ให้เป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซึ่งระบบน้ีจะ
สามารถช่วยให้กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่หอพัก รวมถึงการ
บริการนักศึกษาหอพักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
  

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บริการนักศึกษา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีศึกษาหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาในครั้งน้ี ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  
(Management Information System - MIS) 
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ [1] ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
เป็น ระบบสารสนเทศที่พัฒนาส าหรับผู้บริหารเพ่ือใช้ส าหรับการ
บริหารองค์กร เป้าหมายหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
คือ การน าเสนอ รายงานผลไปยังผู้บริหารที่ต้องการสารสนเทศน้ัน
ในเวลาและรูปแบบของการน าเสนอสารสนเทศ ตามที่ผู้บริหาร
ต้องการ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือช่วยในการประเมินผลควบคุม
ติดตามและปรับปรุงการปฏิบั ติงานเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายของ

องค์ กร ระบบสารสนเทศเพ่ื อการจัดการจะน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรใน   
 พลพธู ปิยวรรณ [2] โครงสร้างของสารสนเทศ โดยแบ่ง
ตามล าดับการน าไปใช้งาน สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับดังน้ี 

 1)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการวางแผน 
นโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (Top 

management) 
 2)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในส่วนยุทธวิธีในการ
วางแผนการปฏิบัติและการตัดสินใจในผู้บริหารระดับกลาง (Middle 

management) 
 3)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับปฏิบัติการ
และการควบคุ มในข้ันตอนน้ี ผู้ บริหารระดับล่ าง (Bottom 

management) จะเป็นผู้ใช้สารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน 
เช่น ระบบสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในข้ันตอนน้ีพนักงาน
จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและป้อนข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ
ประมวลผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศออกมาน าเสนอต่อผู้บริหาร  

ระบบสารสนเทศที่จ าเป็น ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร มีดังต่อไปน้ี 

 1)   ระบ บ ป ระม วล ผ ล รายก าร เป ลี่ ย น แป ล ง 
(Transaction Processing System - TPS) เป็นระบบที่ช่วยจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลที่ เกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมหรือการ
ปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนในแต่ละวันขององค์กร 
 2)  ระบบส านั กงานอั ตโนมั ติ  (Office Automation 

System - OAS) เป็นระบบ สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีใน
ส านักงาน ไม่ ว่าจะเป็นระดับปฏิบั ติการ ผู้บริหารระดับล่าง 
ผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งระบบส านักงานอัตโนมัติน้ี สามารถติดต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่าย
ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบั ติงานใน 
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ 
 3)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 

Information System – MIS) เป็ น ระบบสารสนเทศส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานระดับกลางข้ึนไป เพ่ือใช้ในการวางแผน การบริหาร 
จัดการ และการควบคุม ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ
ประมวลผลรายการเข้าด้วยกัน เพ่ือประมวลและสร้างสารสนเทศที่
เหมาะสมและจ าเป็นต่อการบริหารงาน ตัวอย่าง เช่น ระบบ 
บริหารงานบุคลากรครูภายในโรงเรียนต่าง ผลลัพธ์ของระบบน้ี มัก
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อยู่ในรูปของรายงานสรุป รายงานความขาดแคลนครูในโรงเรียน 
หรือขาดแคลนในแต่ละสาขาวิชา เป็นต้น  
 4)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 

System - DSS) เป็นระบบ ท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ โดย
จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้กบผู้บริหาร สารสนเทศ 
ชนิดน้ีมักเกี่ยวกับการตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้หรือคาดการณ์ได้ ยาก แม้ว่าระบบน้ีเป็นระบบที่ช่วย
ผู้ใช้ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดแต่ก็ไม่สามารถ ตัดสินใจ
แทนผู้ใช้ได้กล่าวคือเป็นเพียงระบบที่ให้ข้อมูลเพ่ือการประการ
ตัดสินใจเท่าน้ัน  
 5)  ระบ บ สารสน เท ศ เพ่ื อผู้ บ ริ ห าร  (Executive 

Information System - EIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาข้ึน
โดยเฉพาะ เพ่ื อให้ สอดคล้องกับความต้องการ ทั กษะ และ
ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
 6)  ระบบงานสร้างความรู้ (Knowledge Work Systems 

- KWS) เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนบุคลากรที่ท างานด้านการสร้าง
ความรู้เพ่ือพัฒนาการคิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ 
ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน  

โอภาส เอียมสิริวงศ์ [1]  แบ่งระบบออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ระบบปิด (Closed System )และ ระบบเปิด (Open System) โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1)  ระบบปิด (Closed System) เป็นระบบแบบโดดเด่ียว 
ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ระบบปิดมี
จุดมุ่งหมายในการท างานภายในตัวเอง ไม่มีการใช้ข้อมูลร่วมกับ
ระบบอื่น 

 2)  ระบบเปิ ด (Open System) เป็ นระบบที่ มี การ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีการโต้ตอบกับระบบอื่น ๆ ด้วยการ
แลกเปลี่ยนหรือการรับส่งข้อมูลระหว่างกันรวมถึงการเปิดรับข้อมูล
จากสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาในระบบ เพ่ือน ามาประมวลผล
ร่วม 
 

2.2 การพัฒนาแอพพลิ เคชั่นบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่
ระบบปฏิบัติการ Android  
 แอนดรอยด์ (Android) เป็นซอฟแวร์ที่มีโครงสร้างแบบ
เรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ก (Stack) ซึ่งรวมเอาระบบปฏิบัติการ มิด

เดิลแวร์ และแอพพลิเคชั่นที่ส าคัญเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือใช้ส าหรับท างาน
บนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่โดยเฉพาะ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น [3]   
 การท างานของ Android มีพ้ืนฐานอยู่บนระบบลีนุกซ์เคอร์
เนล (Linux Kernel) ซึ่ งใช้  Android SDK (Software  Development 

Kit) เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ 
Android โดยใช้ภาษา Java ในการพัฒนา 
 ประเภทของระบบปฏิบัติการ Android 

 ระบบปฏิบั ติการ Android เป็นซอฟแวร์ระบบเปิด จึ ง
อนุญาตให้นักพัฒนาหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Source Code 

ได้ ท าให้มีผู้พัฒนาจากหลายๆ ฝ่ายน า Source Code  มาปรับแต่ง
และพัฒนาสร้างแอพพลิเคชั่นบนระบบ Android  ในแบบฉบับของ
ตนเองมากข้ึน  โดยสามารถแบ่งประเภทของระบบ Android  ออกเป็น
กลุ่ม  ๆได้ 3 ประเภท ดังต่อไปน้ี 

 -  Android Open Source  Project  (AOSP) เป็ นระบบ 
Android ประเภทแรกที่ ทางบริษั ท Google เปิดให้ สามารถน า 
Source Code ไปติดต้ังและใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย 

 - Open Handset Mobile (OHM)  เป็น Android ที่ ได้รับ
การพัฒนาร่วมกับกลุ่ม Open Handset  Alliance (OHA)  ซึ่งบริษัท
เหล่าน้ีจะพัฒนาระบบ Android  ในแบบฉบับของตนเอง โดยมีรูปร่าง
หน้าตาการแสดงผล และฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมไปถึง
อาจจะมีความเป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการใช้งานเป็นของแต่ละ
บริษัท และโปรแกรม Android ประเภทน้ีก็จะได้รับสิทธิบริการเสริม
ต่างๆ จาก Google ที่ เรียกว่า GMS  (Google Mobile Service) ซึ่ ง
เป็นบริการเสริมที่ท าให้ระบบ Android มีประสิทธิภาพมากข้ึนน่ันเอง 
 - Cooking  หรื อ  Customize เป็ นระบบ   Android ที่
นักพัฒนาน าเอาซอร์สโค้ดจากแหล่งต่างๆมาปรับแต่งให้อยู่ในแบบ
ฉบับของตนเอง  ซึ่งการพัฒนาจะต้องปลดล็อคสิทธ์ิในการใช้อุปกรณ์  
(Unlock) เสียก่อนจึงจะติดต้ังได้  ทั้งน้ีระบบ Android ประเภทน้ีถือ
ได้ว่าเป็นประเภทที่มีความสามารถสูงที่สุด เน่ืองจากจะได้รับการ
ปรับแต่งขีดความสามารถต่างๆให้มีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์น้ันๆ
จากผู้ใช้งานจริง 
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android มีไลบรารี (library) 
ส าหรับใช้งานมากมายที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักพัฒนา จะขอ
ยกตัวอย่างเฉพาะไลบรารีที่น่าสนใจ  ตัวอย่างเช่น 
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 - Dalvik Virtual Machine ( VM) เป็นส่วนของการสร้าง
เครื่องจ าลองแบบเสมือนที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์
เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์มือถือ   
 - Integrated Browser  เป็ นการผนวก  Web Browser  

เข้าไว้กับ Android ทั้งน้ีมีพ้ืนฐานมาจากซอฟแวร์เว็บคิต (WebKit)  
- Optimized Graphic เป็นส่วนสนับสนุนการท างานแบบ

กราฟิกทั้งในส่วน 2 มิติและ 3 มิติ ใช้เครื่องมือ OpenGL   

 - SQLite เป็นส่วนสนับสนุนการท างานส าหรับการจัดการ
เก็บฐานข้อมูล 

- Media Support เป็นส่วนสนับสนุนการท างานแบบสื่อ
ประสม หรือมัลติมีเดีย เช่น ออดิโอ วิดีโอและ รูปแบบ   
 - GSM Telephony เป็นส่วนรองรับการท างานบนระบบ
โท รศั พ ท์ เค ลื่ อ น ที่ แ บ บ  GSM (Global system for Mobile 

Communications)   
 - Bluetooth, EDGE, 3G, WiFi เป็นส่วนรองรับการท างาน
กั บ  Bluetooth,EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 
3G  และ  WiFi  

 - Camera, GPS, Compass, Accelerometer เป็ น ส่ วน
สนับสนุนการท างานของระบบกล้องถ่ายรูป, ระบบก าหนดต าแหน่ง
บนโลก หรือ GPS (Global Positioning  System)  เข็มทิศและการวัด
อัตราความเร่ง 
 - Rich Development Environment เป็นส่วนสนับสนุน
ฟังก์ชันต่างๆที่ช่ วยในการพัฒนาแอพพลิ เคชั่น เช่น Emulator, 

Debugging Tool, Memory and Performance Profiling แ ล ะ  
Plug-in ส าหรับ เครื่องมือ Eclipse 

  

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 อนุรักษ์ บัวบังใบ [4] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบแสดง
ข้อมูลการใช้น้ าประปาผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการกูเกิ้ล
แอนซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลการใช้น้ า ณ เดือนล่าสุด ของผู้ใช้น้ า
และการแสดงสถานะของการช าระเงินค่าน้ าในเดือนน้ันๆ รวมถึง
การแสดงประวัติการ ใช้น้ าประปาของผู้ใช้น้ า ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา
จาวาโดยมีการเชื่อมต่อกับดาต้าเบสเซอร์เวอร์เพ่ือน า ข้อมูลที่
บันทึกไว้มาแสดง ซึ่งได้พัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม Eclipse เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยได้มีการต้ังต้ังPlug-in ในส่วนของการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการกูเกิ้ลแอน

ดรอยด์ที่มีชื่อว่า Android Software Development Kit ซึ่ งเป็น
ชุ ดโปรแกรมที่ ทางกู เกิ้ ลพั ฒนาออกมาเพ่ื อให้ นั กพั ฒนา
แอพพลิเคชั่นสามรถดาวน์โหลดไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ
นอกจากน้ียังมี Android emulator ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการกูเกิ้ลแอนดรอยด์เพ่ือใช้ส าหรับการ
ทดสอบโปรแกรม ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่มีการเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลได้มีการใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล SQLite เพ่ือใช้
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ถูกบันทึกโดยการน ารายละเอียดการ
วิเคราะห์และน ามาแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น 

 ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห์ [5] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
แจ้งผลการเรียนบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ โดยใช้หลักการ
ธุรกิจชาญฉลาด  เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และเพ่ิมทางเลือกให้ อาจารย์ และนักศึกษา สามารถเข้า
ไปใช้ตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละหน่วยเรียนของนักศึกษา โดย
แจ้งผลการเรียนบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์วิธีการศึกษา
ประกอบด้วย การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการวิเคราะห์
เชิงวัตถุเพ่ิมความสามารถในการสนับสนุนการท างานแบบเอ็มวีซี 
โดยการใช้โทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์แสดงผลการเรียน และ
ประยุกต์หลักการธุรกิจชาญฉลาด เฉพาะคุณสมบั ติของส่วน
แสดงผลแบบกราฟิกเพ่ือสร้างกราฟแสดงรายงานข้อมูลสรุปผลการ
เรียน โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลของระบบเดิมที่ใช้งานในปัจจุบัน 

 

3. รายละเอียดการพัฒนา 
3.1 ภาพรวมของระบบ 

 ระบบบริการนักศึกษา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา
หอพั กนั กศึ กษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน 
นครราชสีมา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มต้นกระบวนการ
ต้ังแต่นักศึกษาระบุรหัสนักศึกษาและรหัสประจ าตัวประชาชนเพ่ือ
เข้าสู่ระบบจากน้ันเลือกเมนูที่นักศึกษาต้องการใช้งาน  

ส่วนของเว็บไซค์แบ่งเป็น 6 ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบ
จัดการข้อมูลค่าไฟฟ้า ระบบจัดการข้อมูลงานแจ้งซ่อม ระบบ
จัดการข้อมูลหน้ีสินตกค้าง ระบบจัดการข้อมูลประวัติการเข้า-ออก
หลังเวลา ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร และระบบจัดการข้อมูล
นักศึกษา อธิบายกระบวนการท างานได้ดังต่อไปน้ี 
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 ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาเริ่มกระบวนการท างาน
ต้ังแต่เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลนักศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย เลขห้อง 
เตียง รหัสนักศึกษา รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล 
สาขาวิชา คณะ ระดับ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากน้ัน
บันทึกไฟล์เป็นประเภท CSV เมื่อบันทึกแล้วเจ้าหน้าที่จะอัพโหลด
ไฟล์ผ่านระบบบริการนักศึกษา1 ที่เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือน า
ข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการตรวจสอบตัวตนของ
นักศึกษาในการเข้าสู่ระบบ โดยใช้ รหัสนักศึกษาและรหัสบัตร
ประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
  
 

 

3.2 วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบบริการหอพัก บน
โทรศัพท์ เคลื่อนที่  กรณี ศึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบบริการหอพักบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
กรณีศึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 
3.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ 

3.3.1  use case diagram 

  ในการพัฒนาระบบระบบบริการนักศึกษา บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่  กรณีศึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้แบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

ส่วนของเว็บไซค์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของ
ระบบบริการนักศึกษา เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือน ข้อมูลหน้ีสินตกค้าง ข้อมูลการเข้า-ออกหลังเวลา 
23.00 และข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในส่วนน้ีผู้ ใช้คือ
เจ้าหน้าท่ีแผนกงานบริการหอพักนักศึกษา โดยแบ่งสิทธ์ิการเข้า
ใช้งานตามต าแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ 

ส่วนของโมบาลแอพพลิเคชั่น ใช้ในการตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของหอพักนักศึกษา เช่น ตรวจสอบ
ค่าไฟฟ้า ตรวจสอบหน้ีสินตกค้าง ตรวจสอบประวัติการเข้า-ออก
หลังเวลา 23.00 แจ้งซ่อมบ ารุง และตรวจสอบสถานการณ์แจ้ง

ซ่อม ในส่วนน้ีผู้ใช้คือนักศึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดัง use case diagram ดังต่อไปน้ี 
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รูปที่ 1  use case diagram 

 

3.3.2 ผังงานระบบ (System Flowchart)  

 เป็นผังงานที่แสดงถึงข้ันตอนการท างานภายในระบบ
บริการนักศึกษา (ส่วนที่ ใช้งานบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ส าหรับ
นักศึกษา ) ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 2  System Flow chart 

 

3.3.3 สถาปัตยกรรมระบบ 

 ระบบ บริก าร นักศึ กษ า บ นโท รศั พท์ เค ลื่ อนที่ 
กรณีศึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา น้ัน ประกอบด้วยการท างาน 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. ส่วนเครื่องให้บริการ หรือ Server ซึ่งจะถูกใช้โดยส่วน
ของการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลค่าไฟฟ้า 
ข้อมูลหน้ีสินตกค้าง ข้อมูลประวัติการเข้า-ออกหลังเวลา และข้อมูล
งานแจ้งซ่อม เป็นต้น โดยระบบท างานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลบนเว็บบราวเซอร์ ซึ่งระบบในส่วนน้ีถูกพัฒนาโดยด้วยภาษา 
PHP เพ่ือติดต่อกับฐานข้อมูลซึ่งฐานข้อมูลที่เลือกใช้คือ MySQL 

และภาษา HTML CSS JQuery ใช้ในการออกแบบหน้าเว็บไซค์ 
ส าหรับผู้ ใช้งานในส่วนน้ีจะเป็นผู้ดูแลและเจ้าหน้าท่ีแผนกงาน
บริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 2. ส่วนเครื่องรับบริการ หรือ Client จะเป็นรูปแบบของ
การน าเข้าและเรียกใช้ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลค่าไฟฟ้า ข้อมูลหน้ีสิน
ตกค้าง ข้อมูลประวัติการเข้า-ออกหลังเวลา และข้อมูลงานแจ้งซ่อม 
โดยระบบท างานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ซึ่งระบบในส่วนน้ีถูกพัฒนาด้วยภาษา JAVA ซึ่งอุปกรณ์จะ
ร้องขอข้อมูลมายังเครื่องให้บริการในรูปแบบของ JSON ผ่าน 
HttpGet หรือ HttpPost และจะถูกส่งข้อมูลกับมาให้รูปแบบของ 
JSON  

 
 

รูปที่ 3 System Architecture 

 

3.3.4 เคร่ืองมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

 เคร่ืองมือ 

 - ชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 - อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone  

 - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 

 - ระบบปฏิบัติการ Android 

 - ระบบฐานข้อมูลMySQL  

 - โปรแกรม Android Studio 

 - โปรแกรม Genymotion 

ภาษา 
 ภาษา JAVA ใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมในส่ วนของ 
Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android  
 ภาษา PHP HTML CSS JQuery ใช้ในการพัฒนาส่วน
ของ Web Application ส าหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการจัดการข้อมูล 

3.3.5 ตัวอย่างหน้าจอ 

 รูปที่  3 ส่วนของการป้อนชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่าน หรือ 
Login ในเครื่องอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งจะ
มีการส่งในรูปแบบ JSON เพ่ือตรวจสอบสิทธิการใช้งานในฝั่งของ
เครื่องให้บริการตามทีผู่้ร้องขอการเข้าใช้งานระบบ  
  

          
 

           รูปที่ 4 หน้าจอ Login                      รูปที่ 5 หน้าจอ Main Menu 

  

 รูปที่ 4 ส่วนของเมนูการใช้งานส่วนต่างๆ ของระบบ
ตามสิทธิการใช้งาน 
 

           
 

          รูปที่ 6 หน้าจอแจ้งซ่อมบ ารุง           รูปที่ 7 สถานะการซ่อมบ ารุง 
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 รูปที่ 5 ส่วนหน้าจอส าหรับแจ้งซ่อมบ ารุงผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 รูปที่ 6 ส่วนของหน้าจอส าหรับตรวจสอบสถานะการ
ซ่อมบ ารุง 
 

           
 

      รูปที่ 8 หน้าจอข่าวประชาสัมพันธ์           รูปที่ 9 ตรวจสอบหนี้สนิตกค้าง 
 รูปที่  7 ส่ วนของหน้าจอส าหรับตรวจสอบ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ของทางหพักนักศึกษา 
 รูปที่ 8  หน้าจอตรวจสอบหน้ีสินตกค้าง 

           
 

 รูปที่ 10 ตรวจสอบประวตัิการเข้า-ออกหลังเวลา  รูปที่ 11 ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การประเมินผลการท างาน 

4.1 วิธีการประเมิน 

4.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีแผนกงาน
บริการหอพักนักศึกษา จ านวน 6 ท่าน และนักศึกษา จ านวน 175 
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือเป็นผู้ทดลอง
ใช้และประเมินระบบทีพั่ฒนาข้ึนในงานวิจัยครั้งน้ี 

4.1.2 เคร่ืองมือวิจัย/วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. แบบสอบถาม 

 2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การใช้งานโดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและ
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของประเด็นค าถาม ดังน้ี 

4.50 –  5.00  แสดงว่าการใช้งานของระบบอยู่ในระดับดีมาก 

3.50 –  4.49  แสดงว่าการใช้งานของระบบอยู่ในระดับดี 

2.50 –  3.49  แสดงว่าการใช้งานของระบบอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 –  2.49  แสดงว่าการใช้งานของระบบอยู่ในระดับพอใช้ 
1.00 –  1.49  แสดงว่าการใช้ งานของระบบอยู่ในระดับควร
ปรับปรุง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้จัดท าโครงการได้
ประมวลผลข้อมูลเพ่ือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการประเมินสามารถ
หาได้จากสูตรดังน้ี 

ร้อยละ  =    ความถี่ของรายการ×100
ความถี่ทั้งหมด

 

หาค่าเฉลี่ย x̄  

  x̄     =   ∑ 𝑥
𝑛

 

 เมื่อ   x̄  แทนค่าคะแนนเฉลี่ย 

 ∑ 𝑥 แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นทั้งหมด 

 𝑛 แทนจ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

        S.D.   = √
∑(𝑥−𝑥)2

𝑛 −1
 

  

 เมื่อ  S.D.  แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 𝑥 แทนค่าคะแนนแต่ละคน 

 𝑛 แทนค่าจ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

 ∑ 𝑥 แทนผลรวม 

4.2 ผลการประเมินและวิจารณ์ผล 

 การประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีแผนกงานบริการหอพักและ
นักศึกษาหอพักนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ เช่น ด้านส่วนของการ
ติดต่อผู้ใช้หรือ User Interface ตรงตามความต้องของผู้ใช้, ด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชันการท างานของระบบ เช่น สามารถช่วยให้
นักศึกษาหอพักนักศึกษา สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า หน้ีสินตกค้าง 
ประวัติการเข้า-ออกหลังเวลา รวมถึงสามารถแจ้งซ่อมบ ารุงได้อย่าง
สะดวก,ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ เช่น สามารถใช้งานได้ง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ 
 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยเจ้าหน้าที่แผนกงาน
บริการหอพักในทุกด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพของส่วนติดต่อผู้ใช้  
ด้านคุณภาพของข้อมูล และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากระบบพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.42  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบที่
พัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 

5. บทสรุป 

 งานวิจัย น้ีได้น าเสนอการพัฒนาระบบบริการ
นักศึกษา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  กรณีศึกษาหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งพัฒนา
โดยใช้ภาษา JAVA ส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งท าให้
สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเข้าถึงอุปกรณ์
รวดเร็วรวมถึงผู้วิจัยได้ใช้ภาษา PHP HTML CSS JQuery ใน
การพัฒนาในส่วนของเว็บไซค์ส าหรับจัดการข้อมูลอีกด้วย ระบบ
น้ีถือได้ว่าเป็นตัวช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
แผนกงานบริการหอพักนักศึกษาและเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาหอพักนักศึกษาอีกด้วย ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
แผนกงานบริการหอัพกนักศึกษา ซึ่งระบบสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลค่าไฟฟ้า ข้อมูลหน้ีสินตกค้าง ข้อมูลการ
แจ้งซ่อมบ ารุง ข้อมูลการเข้าออกหลังเวลา รวมถึงข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ จากการประเมินระบบคุณภาพของโดยเจ้าหน้าที่

แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา ในทุกด้านพบว่า ความพึง
พอใจต่อการใช้ ระบบบริการนักศึกษา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
กรณีศึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
(x̅ = 4.42)  
 

6. ข้อเสนอแนะ  
ส าหรับงานวิจัยเพ่ือต่อยอดจากงานวิจัยน้ีควรพัฒนา

ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนจากระบบเมื่อมียอดหน้ีค้างช าระมาใช้ในการ
แจ้งเตือนนักศึกษาแทนการให้นักศึกษาเรียกดูข้อมูลจากระบบเอง 
เอกสารอ้างอิง 
[1] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ .การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.

กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.2548.  
[2] พลพธู ปิยวรรณ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ:

วิทยพัฒน์.2555 
 [3] กิตติชัย ปิ่นเลิศ.2558. Application Android 

 Development.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
 https://pinlert.wordpress.com.13 มีนาคม 2558. 
[4] อนุรักษ์ บัวบังใบ.ระบบแสดงข้อมูลการใช้น้ าประปาผ่าน

โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการกูเกิ้ลแอนดรอยด์ 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ,2555 

[5] ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห์.การพัฒนาระบบแจ้งผลการเรียนบน
โทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ โดยใช้หลักการธุรกิจชา 
ฉลาด.เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
2556 
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การพัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ภาษาซี) 
A Development of Examination Bank  

for Computer Programming Subject (C Language) 
นายต้นตระการ กาฬภักดี, ดร.บุญธิดา  ชุนงาม 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
tontrakan35@hotmail.com, bunthida@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ภาษาซี) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบคลังข้อสอบออนไลน์
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ภาษาซี) และประเมินความ
พึงพอใจของผู้ ใ ช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี ) กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ใน
ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช้ั น ป ริ ญ ญ า ต รี   
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่  2 ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
เทค โน โ ลยี ร าชม งคลสุ ว ร รณภู มิ  ศู นย์ สุ พร รณบุ รี   
จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใ ช้เป็นระบบคลังข้อสอบ
ออนไลน์ วิ ช าการ โปรแกรมคอมพิ ว เ ตอร์ (ภ าษาซี )  
และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
คลังข้อสอบออนไลน์วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ภาษาซี) 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ศูนย์สุพรรณบุรี  โดยใช้สถิติ , ค่าเฉลี่ย  ผลวิจัยพบว่า 
การประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบของระบบ ,  
ด้านประสิทธิภาพของระบบและด้านความรู้ ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.98, 4.02 และ 3.89 ตามล าดับ) 
ค าส าคัญ: คลังข้อสอบ, วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
,ภาษาซี 
 
 
 

Abstract 
A Development of Examination Bank for Computer 

Programming Subject (C Language). The Objective 

were to 1) Develop of Examination Bank for 

Computer Programming Subject (C Language), and 

2) survey satisfaction of user toward the system. 

The sample group was students which were 

undergraduate students and diploma students for 

100 students of Rajamangala University of 

Technology Suvarnabhumi and enrolled for the 

2ndsemester of 2015 education year.  The tool 

were system and questionnaire to assess the 

satisfaction of use. The statistical data analysis 

was), mean (X). The results satisfaction of user can 

divide 3 parts: the design, system efficiency and 

knowledge. There were high level (average 3.98, 

4.02 and 3.89, respectively)  

Keyword: Examination Bank, Computer 

Programming Subject, C Language 
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1. บทน า 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เ รียน  
จะ เป็ นก ร ะบวนกา รหนึ่ ง ที่ มี ค ว ามส า คั ญอย่ า ง ยิ่ ง  
ในการจัดการเรียนรู้ เพราะสามารถท าให้ผู้สอนทราบว่า 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่โดยจะมีแบบทดสอบที่นิยมกันอยู่ 
5 แบบ แบบท่ี 1 แบบเลือกตอบ, แบบท่ี 2 แบบถูกผิด, แบบ
ที่ 3 แบบจับคู่, แบบที่ 4 แบบเติมค าและแบบที่ 5 แบบ
ความเรียง [1] 

คลังข้อสอบเป็นการรวบรวมเอาข้อสอบใหม่และเก่า 
มาเก็บไว้เพื่อน าไปวัดคุณภาพนักศึกษาโดยจะต้องมีระบบ 
ในการเก็บที่ดีและสามารถค้นหาและน าไปใช้ได้สะดวก 
เพื่อท าการสอบ เมื่อท าข้อสอบเสร็จจะสามารถทราบถึงผล
คะแนนสอบแต่ละบทที่ท าได้ทั้งที่ เป็นการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้ [2] 

ผู้จัดท าจึงคิดค้นเว็บคลังข้อสอบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา 
ในเรื่ องการออกข้อสอบและการทดสอบในแบบเดิม 
และการจัดการออกข้อสอบและการทดสอบผ่านทางเว็บไซต์
เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของข้อสอบ  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชา 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ระบบคลัง

ข้อสอบออนไลน์วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล 

 ฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 
จะแตกต่างจากการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูลเนื่องจาก
ฐานข้อมูลเป็นการน าเอาข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 
ซึ่ ง เป็นฐานข้อมู ลที่ จั ด เก็บข้อมู ลต่ า งๆ  ที่ สนับสนุน
องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลมี 4 ส่วนดังน้ี [3] 

3.1.1 ข้อมูล (Data) คือ ค่าของตัวแปรในเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณที่อยู่ในความควบคุมของกลุ่มของสิ่ง
ต่าง ๆ 

3.1.2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ส่วนที่ประกอบ
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

3.1.3 ซอฟต์แวร์ (Software) คือ เป็นโปรแกรม 

หรือชุดค าสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ท างาน 

3.1.4 ผู้ ใช้ระบบฐานข้อมูล คือ ระดับผู้ ใ ช้งาน
ฐานข้อมูลทั่วไป 

3.2 ทฤษฎีเว็บไซต์ 
 เว็บไซต์ หมายถึง กลุ่มของเว็บเพจที่ประกอบ 

ไปด้วยหน้าเว็บเพจหลายๆหน้าโดยใช้การเช่ือมโยงระหว่าง
หน้าด้วยการเช่ือมโยงหลายมิติ หรือ ไฮเปอร์ลิงก์ ดังนั้น 
ภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยหน้าโฮมเพจและเว็บเพจ 
[4] 

3.3 ทฤษฎีข้อสอบ 

 ข้อสอบ คือ เครื่ องมือในการวัดผลชนิดหนึ่ ง 
ที่มีลักษณะเป็นวิธีการที่มีระบบซึ่งอาจเป็นชุดค าถาม
รายการ หรือสถานการณ์ที่ ใ ช้กระตุ้นให้ผู้ถูกทดสอบ 
แสดงพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตในช่วงเวลาที่ก าหนด  
เพื่อเปรียบเทียบการกระท าของบุคคลนั้นกับคนอื่นๆ 
หรือกับเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้และวัดผลออกมา [1] 

3.4 ทฤษฎีคลังข้อสอบ 

 คลังข้อสอบเป็นการที่จะรวบรวมข้อสอบที่ผ่าน 
การวิ เคราะห์หาคุณภาพแล้วลงบนแผ่นกระดาษแข็ง
ตามล าดับของเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป [2] 

3.5 วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) 
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่สอน

เ กี่ ย วกั บ ร ะบ บค อมพิ ว เ ตอ ร์  โ ป รแก รม ปร ะยุ กต์   
ขั้ น ต อน ก า ร พัฒน า โป ร แ ก ร มด้ ว ย ภ า ษา ร ะ ดั บ สู ง  
การรับการแสดงผลข้อมูล การตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ  
การท าซ้ าแบบต่างๆ การสร้างแฟ้มข้อมูลการค้นหาข้อมูล 
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ในแฟ้มข้อมูล การแก้ไขแฟ้มข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ในงานวิศวกรรม [5] 
 
4. การด าเนินงาน 
    การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์(ภาษาซี) แบ่งขั้นตอนการด าเนินการออก 
เป็น 5 ข้ันตอน และสรุปการท างานแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้ 

4.1 ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ อาจารย์และนักศึกษา 

4.2 วิ เคราะห์ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสารโดยใช้ DFD Diagram เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ 

4.3 ออกแบบระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาการ
โปรแกรมคอมพิ ว เ ตอร์  (ภ าษาซี )  ใ ช้  E-R Diagram  
เป็นเครื่องมือในการออกแบบ 

4.4 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาการ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์  (ภาษาซี )  จะ ใ ช้ซอฟต์ แวร์   
Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS6, 

AppServ 2.5.10 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
4.5 ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ใช้แบบสอบถาม

และวิเคราะห์ข้องด้วยค่าเฉลี่ยจาก อาจารย์และนักศึกษา 
จ านวน 100 คน 

 
5. ผลการศึกษา  

 5.1 ผลการศึกษาขั้นตอนการพัฒนาของระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)
พบว่าในขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิมมีขั้นตอน 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ข้อสอบวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(ภาษาซี ) หลังจากด าเนินการสอบเสร็จจะถูกจัดเก็บ  
ซึ่ ง ค้ น ห า ไ ด้ ย า ก  เ สี ย เ นื้ อ ที่ ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ ม า ก 
และ ไม่ ไ ด้ ถู กน ามา ใ ช้ ให้ เ กิ ดประ โยชน์ แต่ อย่ า ง ใ ด  
อาจารย์ที่สอนในวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) 
ท า ก า ร อ อ ก ข้ อ ส อ บ ใ ห ม่ ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี ก า ร ส อ บ  
แม้จะเป็นวิชาเดิม หลักสูตรเดียวกัน ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก

ในกา รออกข้ อส อบ  ก า รต ร วจค ะแนนท า ด้ ว ยมื อ 
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และเสียเวลามาก 

 5.2 จากการวิ เคราะห์ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) สามารถมองเห็น
ภ าพ ร วม ทั้ ง ห มดขอ งร ะบบ ได้ อ ย่ า ง ชั ด เ จนยิ่ ง ขึ้ น 
และมี ค ว าม เ ข้ า ใ จ ร ะบบ ได้ ง่ า ย ยิ่ ง ขึ้ น เ พื่ อ ส ะดวก 
ในการท าความเข้าใจและง่ายต่อการศึกษาเพื่อพัฒนา
โปรแกรม ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 Data Flow Diagram แสดงการไหลของข้อมูล
ในเวบ็ไซต์ระบบคลังข้อสอบ 

 

5.3 ผลการออกแบบระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) สามารถน ามาเขียน 
ในรูปแบบของ E-R Diagram ได้ ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงภาพรวมของความสัมพันธ์ของตาราง
(Entity-Relationship Model) 
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5.4 ผลของขั้นตอนการท างานของระบบคลังข้อสอบ

ออนไลน์วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ระบบจะมี
ข้อสอบ 3 รูปแบบ คือ ข้อสอบแบบเลือกท าใช้ 5 ตัวเลือก, 

ข้อสอบแบบถูกผิดและข้อสอบแบบจับคู่ โดยผู้ใช้งานจะท า
การสอบทางออนไลน์โดยที่จะมีขั้นตอนใช้งานอยู่ 4 ขั้นตอน 
คือ ข้อสอบแบบเลือกท าหรือชอยส์ 5 ตัวเลือก, ข้อสอบแบบ
ถูกผิดและข้อสอบแบบจับคู่ เป็นต้น โดยผู้ใช้งานจะท าการ
สอบทางออนไลน์ โดยที่จะมีขั้นตอนใช้งานอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 

5.4.1 สมัครสมาชิกที่จะไว้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ 

5.4.2 เข้าสู่ระบบเพื่อท าการท าข้อสอบโดยที่ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกบทและคะแนนสอบได้ 

5.4.3 ขั้นตอนการท าข้อสอบจะแบบคะแนนข้อสอบ
อยู่ 3 ระดับ คือ 30 คะแนน, 20 คะแนน 10 คะแนน โดย
ข้อสอบ10 คะแนน จะมีข้อสอบอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อสอบ
แบบเลือกท าและข้อสอบแบบถูกผิด ส่วนของข้อสอบ 30 
คะแนนและ 20 คะแนนจะมีข้อสอบอยู่  3 ประเภทคือ 
ข้อสอบแบบเลือกท า, ข้อสอบแบบถูกผิดและข้อสอบแบบ
จับคู่ ท่ีไว้ใช้ในการทดสอบผู้ใช้งานโดยจะมีการนับเวลาถอย
หลังควบคู่การท าข้อสอบของผู้ใช้งาน ข้อสอบจะเป็นการสุ่ม
ข้อค าถามจากจ านวนข้อสอบทั้งหมดในแต่ละบทตามจ านวน
ข้อที่ต้องการท า 

5.4.4 เมื่อการท าข้อสอบของผู้ใช้เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่
จะหมดผู้ใช้จะต้องท าการกดส่งข้อสอบโดยข้อสอบที่ถูกส่ง
จะถูกท าการตรวจสอบทันทีโดยจะแบ่งเป็นประเภทข้อสอบ
และแสดงคะแนนออกตามประเภทข้อสอบและคะแนนรวม
ทั้งหมด 

5.5 ผลการพัฒนาโปรแกรมของระบบคลังข้อสอบ
ออนไลน์วิ ชาการ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์  (ภาษาซี )  
ช่วยให้การท าแบบทดสอบของอาจารย์เป็นเรื่องง่ายและ
สะดวกสบาย ภายในเว็บไซต์แบ่ งออกเป็น  2 ส่ วน  
คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนท่ี 2 ส่วนของผู้ใช้งาน  

 
 

5.5.1 หน้าจอหลักของระบบคลังข้อสอบออนไลน์
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) เป็นหน้าจอแรก
ของการท างาน ซึ่งจะมีเมนูหลักที่สามารถเชื่อมโยงเข้าไปใน
เมนูย่อยๆ ได้อีก เช่น หน้าสมัครสมาชิก หน้าเข้าสู่ระบบ 
หน้าลืมรหัสผ่าน ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักของโปรแกรม 
 

5.5.2 หน้าจัดการข้อมูลข้อสอบ เป็นหน้าที่ที่ใช้ใน
การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลส่วนน้ันๆ ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจัดการข้อมูลข้อสอบ 
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5 . 5. 3  ห น้ า ข้ อ ส อบ ข้ อ ส อ บ แ บ บ เ ลื อ ก ท า   

เป็นหน้าที่ไว้ให้ผู้ใช้เลือกค าตอบข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ข้อ ดัง
ภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าข้อสอบข้อสอบแบบเลือกท า 
 

5.5.4 หน้าข้อสอบข้อสอบแบบถูกผิด เป็นหน้าที่ไว้
ใ ห้ ผู้ ใ ช้ เ ลื อ ก ค า ต อบข้ อ ใ ด ข้ อห นึ่ ง ใ น  2  ตั ว เ ลื อ ก  
คือ ถูกและผิด ดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าข้อสอบข้อสอบแบบถูกผิด 
 
 

5.5.5 หน้าข้อสอบข้อสอบแบบจับคู่ เป็นหน้าที่ไว้
ให้ผู้ใช้พิมพ์ค าตอบท่ีถูกลงหน้าข้อค าถาม ดังภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าข้อสอบข้อสอบแบบจับคู ่
 

5.5.6 หน้าจอเลือกคะแนนสอบเป็นหน้าที่ผู้ใช้งานใช้
เลือกคะแนนท่ีจะท าข้อสอบ ก าหนดให้ 1 ข้อ ต่อ 1 คะแนน 
ดังภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอเลือกคะแนนสอบ 
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5 .5. 7  หน้ าจอแสดงคะแนนแบบเป็ นกราฟ 

เป็นหน้าที่แสดงคะแนนของผู้ใช้งานในรูปแบบกราฟแยก
ประเภทตามบทเรียนและถูกจัดเก็บเป็นสถิติการสอบ แสดง
ดังภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงคะแนนแบบเปน็กราฟ 

 

5.6 ผลการประเมินความพึงพอใจจากอาจารย์, นักศึกษา
ไ ป จ า น ว น  1 0 0  ชุ ด  พ บ ว่ า ผู้ ใ ช้ พึ ง พ อ ใ จ  
ด้านออกแบบของระบบในระดับ (ค่าเฉลี่ย = 3.98 )  
ด้ านประสิทธิภาพในระดับมาก (ค่ า เฉลี่ ย  =  4 .02 )  
ด้านความรู้ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.89) 
 
6. สรุปผล 

จ า ก ปั ญ ห า ข อ ง ค ลั ง ข้ อ ส อ บ แ บ บ เ ดิ ม  
คือ การท าข้อสอบล้าช้า, การใช้พื้นที่ในการเก็บข้อสอบเก่า 
และใหม่มาก และรวมไปถึงการตรวจข้อสอบช้าและไม่
แม่นย าจึงน าไปสู่การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) เพื่อสามารถน ามา
แก้ปัญหาข้างต้นโดยจะใช้วิธีการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อสอบ 
ผ่านระบบคลังข้อสอบออนไลน์ รวมทั้งสามารถน าไปใช้
ทดสอบนักศึกษาที่ศึกวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ภาษาซี) โดยให้นักศึกษาเข้าระบบคลังข้อสอบออนไลน์ที่ได้

สร้างขึ้นมาเพื่อท าการสอบผ่านออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว
และแม่นย าในการตรวจข้อสอบ 

จากการที่ได้ให้นักศึกษาและอาจารย์ทดสอบระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) 
และประเมินความพึงพอใจของระบบคลังข้อสอบออนไลน์
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีโดยแยกออกเป็นด้านต่างๆดังนี้ ด้านการออกแบบ
ระบบมีระดับความพึงพอใจระดับดี , ด้านประสิทธิภาพมี
ระดับความพึงพอใจระดับดี และด้านความรู้มีความพึงพอใจ
ในระดับดีของความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่
ทดลองเล่นระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาโปรแกรมต่อยอด  
ควรมีการพัฒนาที่น าวิชามากกว่า 1 มาใช้งานเพื่อเป็นคลัง
ข้อสอบแบบสมบูรณ์ 
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การปรับแต่งประสิทธิภาพระบบงานทะเบียนกับฐานข้อมูลโนเอสคิวแอลด้วย 

การจัดเก็บและประมวลผล 
The Enrollment System Efficiency Tuning with MapReduce in NoSQL 

โชติชัย พล ย รุณรุ่ง  ชุมพล โม รัตน์ 
าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะบริ ารธุรกิจและเทคโนโลยี าร นเท  
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก ิทยาเขตจักรพง ภู นารถ 

.  . . .  

บทคัดย่อ 

ระบบงานทะเบียนเกี่ยวข้องกับผู้ ใช้หลายฝ่ายและ
จ านวนมาก โดยด าเนินงานเกี่ยวกับการประมวลผลคะแนน
และอื่นๆ ด้วยระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เมื่อผู้ใช้ปริมาณ
มากส่งผลให้เครื่องแม่ข่ายเกิดข้อผิดพลาด ตลอดจนการ
ประมวลผลข้อมูลปริมาณมากส่งผลให้ระบบท างานช้ากว่า
ปกติและลดความน่าเช่ือถือของระบบ อีกทั้งข้อจ ากัดของ
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส่วนโครงสร้างและการก าหนด
ค่าที่ซับซ้อน ดังนั้น ผู้จัดท าจึงเสนอแนวคิดการปรับแต่ง
ประสิทธิภาพข้อมูลระบบงานทะเบียนกับฐานข้อมูลโนเอส
คิวแอล เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามเครื่องแม่ข่าย และ
มุ่งเน้นการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล  

An Enrollment System is related with many 
using departments in the large number. Most part 
consists of components with the computation 
grades and others module that developed by 
relational database. Then user requests in huge 
amount once an effect to application such as 
server is wrong, slowly processing and reliability 
decreased. The restrictions in relational database, 
in the part of data structure customization are 
not easy and complex for configuration. In this 
paper, we have a purpose on an efficient tuning 
with Map-Reduce in NoSQL for the enrollment 
system concept and then focus on Map-Reduce 
and replication concepts in MongoDB. 

ค า ส า คั ญ :    
 

1. บทน า
ระบบงานทะเบียนต้ งด าเนินงานเกี่ย กับผู้ที่เกี่ย ข้ ง

ลายฝ่าย โดยประก บด้ ยการจัดการข้ มูลราย ิชา 
ลัก ูตร ตารางเรียน ตาราง น และการประม ลผล

คะแนน ซึ่งพบ ่าเมื่ การใช้งานระบบจากผู้ใช้จ าน นมากจะ
่งผลต่ เครื่ งแม่ข่าย ( ) ที่ติดตั้งระบบดังกล่า าจ

เกิดข้ ผิดพลาด รื ยุดการท างานไปโดยไม่ทราบ าเ ตุ 
ตล ดจนการประม ลผลข้ มูลปริมาณมากท าใ ้เ ลาการ
ท างานช้า ซึ่งผู้ใช้งาน าจจะไม่ ามารถด าเนินงานในระบบ
ต่ ได้และ ่งผลต่ ค ามน่าเช่ื ถื ข งระบบ ีกด้ ย จาก
ข้ จ ากัดข งระบบฐานข้ มูลเชิง ัมพันธ์ข งโครง ร้างและ
ก า นดค่าข งระบบฐานข้ มูลที่ซับซ้ นนั้น ีกทั้งโครง ร้าง
ข งระบบฐานข้ มูลดังกล่า ไม่ ามารถด าเนินการปรับปรุง
ได้โดยง่าย โดยปัญ าดังกล่า ผู้ เขียนจึงต้ งการปรับปรุง
ระบบฐานข้ มูลข งระบบงานทะเบียนในปัจจุบัน ที่ซึ่งใช้
ระบบฐานข้ มูลเชิง ัมพันธ์ซึ่งพบข้ จ ากัดด้านการร งรับ
การท างานจากการเข้าใช้งานข งผู้ใช้ในปริมาณมาก ซึ่งได้
น ากระบ นการท างานร่ มและการแลกเปลี่ยนข้ มูลข้าม
เครื่ งแม่ข่าย ( ) [5] และน าเทคโนโลยีการ
จัดเก็บและประม ลผล ( ) [4] ที่ซึ่งเป็น นึ่งใน
คุณ มบัติที่  าคัญข งโนเ คิ แ ล ( ) [5] เพื่
ประยุกต์ใช้กับระบบในการแก้ปัญ าในกรณีระบบเกิด

       ( )  
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ข้ ผิดพลาดและ ยุดการท างาน ร มถึงการประม ลผล
ข้ มูลในปริมาณมากที่ ่งผลโดยตรงต่ ระบบเกิดการท างาน
ที่ช้าขึ้นก ่าช่ งเ ลาปกติ 

ดังนั้น จึงได้น าเ น แน คิดในการด าเนินงาน  า รับ
การแลกเปลี่ยนข้ มูลข้ามเครื่ งแม่ข่ายและการจัดเก็บและ
ประม ลผล ที่ซึ่งเป็น นึ่งคุณ มบัติข งโนเ คิ แ ล เพื่
ประยุกต์ใช้กับระบบงานทะเบียนในการแก้ปัญ าดังกล่า  
โดยมุ่งเน้นที่การจัดเก็บและประม ลผลข้ มูลขนาดใ ญ่ 
เพื่ การปรับแต่งประ ิทธิภาพข้ มูลระบบงานทะเบียนกับ
ฐานข้ มูลโนเ คิ แ ล ซึ่ งจะช่ ยลดปัญ าดังกล่า
ก่ ใ ้เกิดประโยชน์ต่ การท างานข งระบบใ ้ด าเนินไปได้

ย่ างต่ เนื่ งและ ามารถเปลี่ ยนแปลงระบบ ใ ้ มี
ประ ิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บทค ามที่น าเ น ประก บด้ ย  ่ น ดังนี้ . บทน า 
. ทฤ ฎีและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ ง . ิธีการด าเนินงาน ิจัย
. รุปผลการด าเนินงาน ิจัย . ข้ เ น แนะงาน ิจัย และ
. เ ก าร ้าง ิง ตามล าดับ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
่ นนี้น าเ น เกี่ย กับทฤ ฎีและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ งซึ่ง

ประก บด้ ยระบบฐานข้ มูลโนเ คิ แ ล ฐานข้ มูลม ง
โกดี บี  เทคโน โลยี การจั ด เก็บ และประม ลผล  และ
กระบ นการท างานร่ มและการแลกเปลี่ยนข้ มูลข้าม
เครื่ งแม่ข่ายตามล าดับ ดังน้ี 

2.1 ระบบฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล (NoSQL) [3] 

 โนเ คิ แ ลเป็นระบบฐานข้ มูลที่มีกลไกการจัดเก็บ
และค้นคืนข้ มูล ที่ซึ่งเป็นรูปแบบข งแบบจ าล งที่ ิธีการ
ื่นที่ดีก ่าค าม ัมพันธ์แบบตารางในระบบฐานข้ มูลที่มี

ค าม ัมพันธ์ ย่างไรก็ตามโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาใน
ระยะ ลังมีการก า นดค ามต้ งการที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไป
ที่ ระบบฐานข้ มูลที่ มี ค าม ัมพันธ์ ย่ างเดี ย  ซึ่ งมี
กระบ นการในการพัฒนาและขับเคลื่ นระบบฐานข้ มูลโน
เ คิ แ ล ดังนี้ 

 แบบจ าล งข้ มูลมีค ามยืด ยุ่น (   
) ฐานข้ มูลโนเ คิ แ ลมีการร บร ม

ข้ มูลปัญ าค ามต้ งการที่เกิดจากการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ มัยใ ม่ โดยมีแบบจ าล งที่
ยืด ยุ่น  า รับการจัดเก็บข้ มูลและร บร ม
ข้ มูลกับโครง ร้างใด  ลายประเภท เช่น 

เ ก าร ( ) กราฟ ( ) คีย์ แ ลยู 
( ) เป็นต้น ามารถปรับเปลี่ยนข้ มูล
โดยที่ ค า ั่ ง ามารถด าเนิ นการโดยไม่ ยุ ด
ด าเนินการ 

 การขยายฐานข้ มู ลมี ค ามยื ด ยุ่ น  (  
) การ ร้างฐานข้ มูลโนเ คิ แ ลจะ

มุ่งเน้นที่การขยายฐานข้ มูล ซึ่งจะร มกลไก 
( ) รื  ( ) และ ามารถ
ติดตั้งแบบถา ร รื บนคลา ด์โดย ามารถเติบโต
ได้โดยไม่มีข้ จ ากัด 

 ฐานข้ มูลมีประ ิทธิภาพ ูง (  ) 
ฐานข้ มูลโนเ คิ แ ล กแบบมา  า รับ
ร งรับประ ิทธิภาพการเติบโตใน นาคต ซึ่ง ัดทั้ง
ในแง่ข งการ ่งผ่านและการแผงข งฐานข้ มูลใน
ขนาดใด  

2.2 ฐานข้อมูลมองโกดีบี (MongoDB) [5] 

 เป็นฐานข้ มูลชนิดโนเ คิ แ ล ประเภทเ ก าร โดยมี
โครง ร้างฐานข้ มูลเป็นเ ก าร  รื   พร้ ม
กับมีรูปแบบค า ั่งที่ไดนามิก ที่ซึ่ง ามารถ ร้างและร ม
ข้ มูลกับบางชนิดข้ มูลได้ ย่างง่ายและร ดเร็  พัฒนาโดย
กลุ่มบริ ัทม งโกดีบี  (  ) และ
ตี พิ ม พ์ เป็ น ซ ฟ ต์ แ ร์ โ เพ น ซ ร์  (   

) ภ ายใต้ ัญ ญ า นุญ าตจี เ ็ นยู  ( ) โดย
ฐานข้ มูลม งโกดีบีคุณ มบัติที่  าคัญ ดังนี้  จัดเก็บข้ มูล
ประเภทเ ก าร ( ) การ บถาม
ข้ มูลแบบแ ด ค (  ) การจัดท าดรรชนี 
( ) กระบ นการท างานร่ มและการแลกเปลี่ยน
ข้ มูลข้ ามเครื่ งแม่ ข่ าย  ( ) การแบ่ งและ
กระจายงาน (  ) การจัด เก็บ ไฟล์  (  

) แ กกรีเกชันไปป์ไลน์ (  ) 
การประม ลผลจา า คริปต์ฝั่ งแม่ข่ าย (  

 ) และการจัดการข้ มูลที่จัดเก็บไ ้
นาน (  ) ซึ่งจะน าเ น ในรายละเ ียด
คุณ มบัติการจัดเก็บข้ มูลประเภทเ ก าร กระบ นการ
ท างานร่ มและการแลกเปลี่ยนข้ มูลข้ามเครื่ งแม่ข่าย และ 
แ กกรีเกชัน ที่เกีย่ ข้ งกับบทค ามนี้ตามล าดับ ดังนี ้

 จัดเก็บข้ มูลประเภทเ ก าร เป็นระบบฐานข้ มูลที่
จัดเก็บข้ มูลในรูปแบบเ ก าร โดยโครง ร้าง

       ( )  

998



เ ก ารจะใช้ เป็ น   (   
) ที่ซึ่ง ามารถใช้งานง่ายประก บกับ

แบบจ าล งข้ มูลดังกล่า มีค าม ดคล้ งกับ
แน ทางการเขียนโปรแกรมเชิง ัตถุ (

 ) ใน แ ต่ ล ะ เ ก า ร
ามารถบรรจุได้ตัง้แต่ นึ่งฟิลดข์ึ้นไป โดยในแต่ละ

ฟิลด์ ามารถระบุชนิดข งข้ มูลที่จัดเก็บ เช่น 
ข้ ค าม ันที่  ไบนารี่  าร์ เรย์  เป็นต้น  การ
ก า นดค าม ัมพันธ์ในข้ มูลที่มีค าม ัมพันธ์กัน
ามารถจัดเก็บข้ มูลดังกล่า ไ ้ในเ ก ารเพียง
นึ่งเดีย  ่ นการเข้าถึงข้ มูล ามารถด าเนินการ

ได้โดยง่ายและไม่มีการด าเนินการ  ที่ซับซ้ น 
ีกทั้งแน คิดการเขียนค า ั่ง ามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ นับได้ ่าเป็นค ามยืด ยุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์
ย่างยิง  า รับการ ร้างแบบจ าล งข้ มูลที่ไม่มี

โครง ร้างและโพลีม ร์ฟิค ที่ซึ่ง ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานในระ ่างการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ได้โดยง่าย ดังรูปที่  

{ 

  "student_id": "0258304910xx-x", 

  "name": "Docum Datab", 

  "address": { 

 "building": "B7 Lumpini Township", 

 "street": "Rangsit-Nakornnayok", 

 "zipcode": "12130" 
  }, 

  "gpa": 3.55, 

  "gender": "Male" 

} 

รูปที่ 1 โครงสร้างข้อมูลประเภทเอกสาร 

 กระบ นการท างานร่ มและการแลกเปลี่ยนข้ มูล
ข้ามเครื่ งแม่ข่าย เป็นกระบ นการบ ารุงรัก า
ข้ มูลโดยมีข้ มูล  าร งมากก ่า นึ่งชุด เรียก ่า 
เรพลิก าเซต  (  ) รื เรพลิ เค ชัน 
( ) ซึ่งเรพลิกาเซตเป็นรูปแบบการ
รัก าตั เ งเพื่ ป้ งกันการ ยุดท างานข ง
ฐานข้ มูล โดยใช้รูปแบบการขยายการเข้าถึง
ข้ มูล ย่างเป็น ัตโนมัติ  โดยในเรพลิกาเซต
ประก บด้ ยบทบาทข งเรพลิกาเซต ลัก 

( ) และเรพลิกาเซต  าร ง ( ) 
โดยที่เรพลิกาเซต ลักจ าด าเนินการ ่าน เขียน
และคัดล กข้ มูล เมื่ เกิดปัญ าเกี่ย กับการ
ด าเนินการดังกล่า  เช่น าร์ดแ ร์เ ีย าย ปัญ า
ทางด้านเครื ข่าย เป็นต้น นึ่งในเรพลิกาเซต
 าร งจะถูกเลื กเป็นเรพลิกาเซต ลักและเริ่มต้น

กระบ นการเขียนแทนโดย ัตโนมัติ ดังรูปที่  

รูปที่ 2 กระบวนการท างานร่วมและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข้ามเคร่ืองแม่ข่าย (Replication) [5] 

 แ กกรีเกชันไปป์ไลน์ (  ) เป็น
กร บ  า รับแบบจ าล งข้ มูลแ กกรีเกชันบน
แน คิดข งการประม ลผลแบบไปป์ไลน์ โดยที่
เ ก ารจะมีไปป์ไลน์ ลายช้ันที่ซึ่งถูกแปลงเป็น
เ ก ารที่ร บร มเป็นผลลัพธ์ โดยการจัดเก็บและ
ประม ลผลเป็นรูปแบบการประม ลผลข้ มูล
 า รับกลั่นกร งข้ มูลปริมาณมากเพื่ น าข้ มลูที่

ได้จากการประม ลผล (ผลลัพธ์) ไปใช้ประโยชน์
ต่ ไป โดยการด าเนินการในการจัดเก็บและ
ประม ลผล ฐานข้ มูลม งโกดีบีได้จัดเตรียมค า ั่ง
 า รับการประม ลผลดังกล่า ร่ มกับฐานข้ มูล 

ซึ่ง ามารถพิจารณาจากรูปที่  

 (1) 

L
db.students.mapReduce( 

(2) J function() { emit(this.stud_id, this.score); }, 

(3) J function(key, vals) { return Array.sum(vals); }, 

{ 

(4) J query: { status: 1 }, 

       ( )  
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(5) J out: "student_scores" 

} 

) 

รูปที่ 3 การด าเนินการส าหรับการจัดเก็บและประมวลผล 

จากรูปที่  ในการด าเนินการ  า รับการจัดเก็บและ
ประม ลผล ฐานข้ มูลม งโกดีบีประก บด้ ยขั้นต นการ 

  า รับข้ มูลน าเข้าแต่ละเ ก ารในค ลเลคชัน ( ) 
ซึ่งจะประม ลผลร่ มกับเง่ื นไขการท างานในค า ั่ง ( ) ซึ่ง
จะประม ลผลและ ่ง กข้ มูลที่เป็นคู่ระ ่าง  
 า รับ  ที่ซึ่ง ามารถมี  ได้ ลายค่า ในขั้นต น 

 ซึ่งจะร บร มและกลั่นกร งข้ มูลและจัดเก็บ
ข้ มูลไปยัง ีกค ลเลคชันผลลัพธ์ ( ) และฟังก์ชันการ
จัดเก็บและประม ลผลในฐานข้ มูลม งโกดีบีจะท างานกับ
จา า คริปต์ฟังก์ชัน ( ) และ ( ) และก า นดใ ้ท างานใน
โปรเซ ม งโกดี (  ) 

รูปที่ 4 ตัวอย่างการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

2.3 ระบบงานทะเบียน (Enrollment System) 
 ระบบงานทะเบียน เป็น นึ่งในระบบบริการการ ึก า
ผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต  า รับนัก ึก าและผู้ที่เกี่ย ข้ ง 
เช่น เจ้า น้าที่งานทะเบียน าจารย์ผู้ น เป็นต้น ซึ่งจะ
ามารถค้น าข้ มูลต่าง  ในการด าเนินการลงทะเบียน 

และตร จ บข้ มูล ่ นตั  ตารางเรียน ตาราง น ข้ มูล
เกรด ล  โดยที่ใช้งานระบบจากทุกที่ที่ ามารถเช่ื มโยง
เข้ากับเครื ข่าย ินเท ร์เน็ตข งม า ิทยาลัย และ/ รื
เครื ข่าย ินเท ร์เน็ต [1] ดังรูปที่  

 cmp Enrollment System

User

Subject

Course

Schedule

Graduated

Report Building

Transcript Enrollment

Verify

Authentication
Match

Calculation

Prepare

Enroll in

Classroom

Check

รูปที่ 5 แผนภาพคอมโพเนนท์ระบบงานทะเบียน 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย
ในการด าเนินการบทค ามฉบับนี้จะน าเ น แน ทาง

 า รับการปรับแต่งประ ิทธิภาพระบบงานทะเบียนกับ
ฐานข้ มูลโนเ คิ แ ลด้ ยการจัดเก็บและประม ลผล ที่
ซึงประก บด้ ยขั้นต น ดังนี้ . ขั้นต นการเตรียมข้ มูล
น าเข้า (  ) . ขั้นต นการจัดเก็บ (  ) 
. ขั้นต นการประม ลผล (  ) และ .

ขั้นต นการน าเ น ข้ มูลผลลัพธ์ (  ) โดย
แ ดงภาพร มการด าเนินงาน ดังรูปที่  

รูปที ่6 แสดงภาพรวมการด าเนินงานวิจัย 

 จากรูปที่  ภาพร มการด าเนินงาน ิจัยซึ่งมีรายละเ ียด
ในแต่ละขั้นต น ดังนี ้

3.1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลน าเข้า (Input Data) 
 ในขั้นต นการเตรียมข้ มูลน าเข้าจะเป็นการด าเนินการ
เกี่ย กับการ ร้างค า ั่งเพื่ ดึงข้ มูลจากฐานข้ มูลระบบ

       ( )  
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ทะเบียน โดยก า นดเง่ื นไขเพื่ ดึงเฉพาะข้ มูลน าเข้าที่
ต้ งการจัดเก็บและประม ลผลด้ ยค า ั่งในรูปแบบ  
และน าผลลัพธ์เป็นข้ มูลน าเข้าในขั้นต นการจัดเก็บข้ มูล 
ดังรูปที่  

3.2 ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล (Map Phase) 
 ในขั้นต นการจัดเก็บข้ มูลจะด าเนินการน าเ าผลลัพธ์
จากขั้นต นการจัดเตรียมข้ มูลน าเข้า เพื่ ่งไปยังฟังก์ชัน
การจัดเก็บ  า รับในแต่ละเ ิร์คเก ร์ ( ) ซึ่งกระจาย
กันตามแต่ละเครื่ งแม่ข่าย ที่ซึ่งก า นดกระบ นการท างาน
ร่ มและการแลกเปลี่ยนข้ มูลข้ามเครื่ งแม่ข่าย เพื่ ใ ้
ระบบ ามารถด าเนินการทดแทนกันได้ในกรณีที่เครื่ งแม่
ข่าย ลักเกิดปัญ าและไม่ ามารถประม ลผลได้เป็นปกติ 
ซึ่งในทุกเ ิร์คเก ร์จะด าเนินการ ่านข้ มูลจากข้ มูลน าเข้า 

รูปที่ 7 ค าสั่งและผลลัพธส์ าหรับการจัดเตรียมข้อมูล
น าเข้า คอมโพเนนท์การประมวลผลเกรด 

และ ิเคราะ ์ข้ มูลโดยน าเขา้ไปยังฟังก์ชันการจัดเก็บ (  
)  เพื่ จัดเก็บในรูปแบบคีย์ แ ลยู จากนั้น

ข้ มูลจะน าเข้าไปยังขั้นต นการประม ลผล ดังรูปที่  

myMapFunction = function(): 
    //This function read the documents in the collection that 
match the query condition 
    //Pre documents in the collection 

    //Post emits key-value pairs 
    for indexA to length of studyPlanPerYear then 

  set studentId to key 
  for indexB to length of studyPlanPerSemester then 
      for indexC to length of subject in 

studyPlanPerSemester then 
 set subjectCredit to numOfCredit 
 set subjectGrade to numOfGrade 

 //Define objValue to JSON format 
 set numOfCredit and numOfGrade to objValue 

 emit(key, objValue) 
 end for 

  end for 
    end for 
end function 

รูปที่ 8 จาวาสคริปต์ฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมลู 

3.3 ขั้นตอนการประมวลผล (Reduce Phase) 
จากผลลัพธ์ในขั้นต นการจัดเก็บข้ มูล จะน าไปใช้เป็น

ข้ มูลน าเข้า  า รับการประม ลผลข้ มูล ซึ่งถูกประม ลผล
ด้ ยจา า คริปต์ฟั งก์ ชันการประม ลผล (  

)  เพื่ ประม ลผลข้ มูลที่มีคีย์มากก ่า นึ่งคีย์
 า รับจัดเก็บและประม ลผลแ ลยูข งแต่ละคีย์ เช่น การ

ค าน ณเกรดเฉลี่ย การตร จ บข้ มูลผู้  าเร็จการ ึก า 
 า รับนัก ึก ารายคน เป็นต้น โดยจา า คริปต์ฟังก์ชัน

ดังกล่า ปรับแต่งใ ้ท างานร่ มกับข้ มูลระบบงานทะเบียน 
เมื่ การด าเนินการจากขั้นต นจัดเก็บและประม ลผลแล้
เ ร็จ จะจัดเก็บไ ้ในฐานข้ มูลผลลัพธ์ เพื่ พร้ ม  า รับ
การน าไปใช้งานในระบบงานทะเบียนต่ ไป ดังรูปที่  

db.studEnrollment.insert( 
{ "stud_id": "5801", 
   "stud_prefix": "Mr.", 
   "stud_name": "A01 B01", 
   "stud_addr": "Dindaeng, 10200", 
   "stud_email": "a01.b01@email.ac.th", 
   "stud_status": 1, 
   "stud_transcript": [ 

  {    "year": 2558, 
   "semester": [ 
  {    "sem_label": 1, 

  "subject": [ 
{ "subj_code": "0031001", "subj_credit": 3, 

subj_scores: "", subj_grade: 3.50 }, 
{ "subj_code": "0406180", "subj_credit": 3, 

subj_scores: "", subj_grade: 3.00 } 
  ] 

  }, 
  {    "sem_label": 2, 

  "subject": [ 
{ "subj_code": "0406385", "subj_credit": 3, 

subj_scores: "", subj_grade: 4.00 }, 
{ "subj_code": "0406387", "subj_credit": 3, 

subj_scores: "", subj_grade: 2.50 } 
  ] 

  } 
  ] } 

   ] } 
); 

       ( )  
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รูปที่ 9 จาวาสคริปต์ฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมลู 

 จากรูปที่   จะพบ ่าในการด าเนินการเกี่ย กับการ
จัดเก็บและประม ลผลนั้นยัง ามารถปรับแต่งฟังก์ชันในจา
า คริปต์ เพื่ การ ร้าง รื ปรับค่าผลลัพธ์ ุดท้ายในการ

ด าเนินการดังกล่า  เช่น การ ร้างรูปแบบการค าน ณ
เพิ่มเติม เป็นต้น ดังรูปที่  ผู้เขียนได้ปรับแต่งการค าน ณ
ด้ ยการ าค่าเฉลี่ยเกรด ซึ่ง ามารถเรียกใช้งานผ่านจา า
คริปต์ฟังก์ชันช่ื  myFinFunction 

3.4 ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลผลลัพธ์ (Output 

Data) 
 ในขั้นต นการน าเ น ข้ มูลผลลัพธ์  จะจัดเก็บไ ้ใน
ฐานข้ มูลที่จัดเตรียมไ ้ เพื่ ใ ้ ามารถเข้าถึงข้ มูลระบบ
ทะเบี ยน  โดย ไม่ ต้ งมี การด า เนิ นการเกี่ ย กั บการ
ประม ลผลที่ ่งผลต่ การท างานข งระบบท้ังเรื่ งข งเ ลา 
และการใช้งานทรัพยากรในเครื่ งแม่ข่ายดังกล่า  ซึ่ ง
ามารถเรียกใช้งานผ่านข้ มูลผลลัพธ์ได้ทันที รื ามารถ

เข้าถึงข้ มูลที่ต้ งการได้โดยตรง ดังรูปที่  
 โดยในข้ มูลผลลัพธ์จะ ามารถเข้าถึงข้ มูลเกรดเฉลี่ย
โดยเรียกใช้งานตาราง รื ค ลเลคชัน ( ) ช่ื  
studEnrollment_GPA ใน ค ลั ม น์  avg แ ท น ก า ร

ด าเนินการดึงข้ มูลจากตาราง studEnrollment และ
จะต้ งประม ลผลทุกครั้งที่ต้ งการใช้งานข้ มูลเกรดเฉลี่ย 
ซึ่ง าจจะ ่งผลต่ การใช้งานทรัพยากรเครื่ งแม่ข่าย รื ใน
กรณีที่มีผู้ใช้ปริมาณมากขึ้นระบบงานทะเบียนที่ใช้การ
ด าเนินการแบบท่ีเคยใช้ าจจะไม่ ามารถใช้งานต่ ได้ 

รูปที่ 10 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลผลลัพธจ์ากการ
จัดเก็บและประมวลผลด้วยระบบทะเบียน 

4. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย
จากการด าเนินงาน และแน ทางที่น าเ น ในบทค าม

ฉบับนี้  กลุ่มผู้ ิจัยจึงได้ ร้างกรณีทด บจากชุดข้ มูล 
จ าน น  ชุด โดยจ าล งเป็นชุดข้ มูลเกรดนัก ึก าทั้ง 
 ช้ันปี ที่ซึ่งน าเ น และจ าล งระบบงานทะเบียนใน ่ น

การประม ลผลเกรดนัก ึก า และก า นดระบบฐานข้ มูล
ที่ใช้ในการทด บกับระบบฐานข้ มูลโนเ คิ แ ล โดย
ก า นดการด าเนินการปกติที่ไม่ได้ด าเนินการด้ ยเทคโนโลยี
การจัดเก็บและประม ลผล และทด บด้ ยเทคโนโลยีการ
จัดเก็บและประม ลผล ภายใต้ ิ่งแ ดล้ มเดีย กัน ซึ่งจะ
ึก าและพิจารณาเกี่ย กับปัจจัยที่จะ ่งผลประ ิทธิภาพ

การท างานข งระบบงานทะเบียนในเรื่ งข งเ ลาการ
ด าเนินงาน และค ามทนทานข งระบบ ร มทั้งการทด บ
ระบบที่ มี และ ไม่มี การจัดเก็บและประม ลผลกับระบบ
ฐานข้ มูลโนเ คิ แ ล ดังรูปที่  

myRedFunction = function(var key, object values): 
    //This function refer to reduce phase that combines 
the output of the map operation 
    //Pre Get the output of the map function emits key-
value pairs 
    //Post return collects and condenses the 
aggregated data 
    set sumOfCredit and sumOfCalGrade to 
objRedValue 
    for index to length of values then 

      increase values[index].numOfCredit to 
objRedValue.sumOfCredit 

      increase values[index].numOfGrade to 
objRedValue.sumOfCalGrade 
    end for 
    return objRedValue 
end function 

myFinFunction = function(var key, Objcet objValues): 
  //This function refer to the finalize stage to make final 
modifications to the result 
  //Pre Get the output of the reduce function 
  //Post Return results of the aggregation 
  set objValues.sumOfCalGrade/objValues.sumOfCredit 
to objValues.avg 
  return objValues 
end function 

{ "_id" : "551" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
369.0 , "avg" : 2.43}} 
{ "_id" : "5510" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
370.0 , "avg" : 2.43}} 
{ "_id" : "55100" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
376.5 , "avg" : 2.48}} 
{ "_id" : "5511" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
395.0 , "avg" : 2.60}} 
{ "_id" : "5512" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
393.0 , "avg" : 2.59}} 
{ "_id" : "5513" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
365.0 , "avg" : 2.40}} 
{ "_id" : "5514" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
407.0 , "avg" : 2.68}} 
{ "_id" : "5515" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
381.5 , "avg" : 2.51}} 
{ "_id" : "5516" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
395.5 , "avg" : 2.60}} 
{ "_id" : "5517" , "value" : { "count" : 152.0 , "sumCG" : 
389.0 , "avg" : 2.56}} 

       ( )  
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รูปที่ 11 ผลการทดสอบค าสั่ง ที่มี (เส้นทึบ) และไม่มี 
(เส้นประ) การจัดเก็บและประมวลผลกับระบบฐานข้อมูล

โนเอสคิวแอล 

จากรูปที่  พบ ่าจากการ ร้างกรณีทด บจากชุด
ข้ มูลทั้ ง  ชุด โดยที่แกนแน ตั้ งแทนด้ ย เ ลาที่
โปรแกรมประม ลผลเ ร็จ ิ้น จากการทด บค า ั่งที่มีและ
ไม่มีการด าเนินการจัดเก็บและประม ลผล และแกน
แน น นแ ดงจ าน นข้ มูลน าเข้า (  ) จากชุด
ข้ มู ลทด บ  ซึ่ ง เมื่ พิ จ ารณ าจากระยะ เ ลาการ
ประม ลผลค า ั่งกับจ าน นข้ มูลน าเข้านั้น แ ดงได้ ่า
ปัจจัยดังกล่า แปรผันตามกันใน ัตราคงที่โดยที่เมื่ ข้ มูล
น าเข้าเพิ่มขึ้น ัตราระยะเ ลาการประม ลผลข้ มูลก็จะ
เพิ่มขึ้นตามไปด้ ย ซึ่งในการด าเนินการดังกล่า ก็พบ ่าการ
ทด บค า ั่งที่มีการจัดเก็บและประม ลผลค า ั่งร่ มด้ ย
นั้น (เ ้นทึบ) ระยะเ ลาการประม ลผลจะลดลงตามไปด้ ย
เมื่ เปรียบเทียบกับการทด บค า ั่งที่ไม่มีการจัดเก็บและ
ประม ลผลข้ มูล (เ ้นประ) 
 จากผลการทด บ รุปได้ ่าข้ มูลน าเขา้มีค าม ัมพันธ์
กับระยะเ ลาในการประม ลผลค า ั่งโนเ คิ แ ลในการ
ประม ลผลเกรดนัก ึก า ที่ซึ่ง ดคล้ งกับแน คิดข ง
กระบ นการการจัดเก็บและประม ลผลที่ง่ายต่ การน าไปใช้
งานและการที่มีขนาดข้ มูลเติบโตขึ้นก็ ามารถแ ดงผลใน
รูปแบบการค าน ณ ย่างง่ายด้ ยเทคโนโลยีดังกล่า  [2] 
โดยผลการทดล งพบ ่า ข้ มูลน าเข้าจ าน น  ชุด ใช้
เ ลาในประม ลผลค า ั่ง ท่ีมีการจัดเก็บและประม ลผลกับ
ระบบฐานข้ มูลโนเ คิ แ ลที่ .  ินาทีและไม่มีการ
จัดเก็บและประม ลผลกับระบบฐานข้ มูลโนเ คิ แ ลที่ 
.  ินาทีและข้ มูลน าเข้าจ าน น  ชุด ใช้เ ลาใน

ประม ลผลค า ั่ง ที่มีการจัดเก็บและประม ลผลกับระบบ

ฐานข้ มูลโนเ คิ แ ลที่ .  ินาทีและไม่มีการจัดเก็บ
และประม ลผลกับระบบฐานข้ มูลโนเ คิ แ ลที่ .  
ินาที 

5. ข้อเสนอแนะการด าเนินงานวิจัย
จากบทค ามที่น าเ น พบ ่าผู้จัดท าได้น าเ น เฉพาะ

่ นข งการด าเนินงานกับชุดข้ มูลทด บเกี่ย กับการ
ประม ลผลเกรดนัก ึก า และทด บร่ มกับข้ มูลที่
ก า นดเท่านั้น ซึ่งใน นาคต าจต้ งด าเนินการทด บกับ
ชุดข้ มูลจริงข งระบบงานทะเบียนเพื่ ึก าและ ิเคราะ ์
เกี่ย กับลัก ณะการใช้งาน ิธีการด าเนินการที่น าเ น ใ ้มี
ค ามน่าเชื่ ถื และ มบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้ มกับเพิ่มเติม ่ นการ
ทด บกับ ่ นการด าเนินเนินการ ื่ น ข งระบบงาน
ทะเบียนเพื่ ใ ้ ามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกโมดูล 

6. เอกสารอ้างอิง
 ม า ิท ย าลั ย เทค โน โลยี ร าชม งค ลตะ ั น ก 

( นไลน์)  คู่มื การใช้งานระบบบริการการ ึก า
 า รั บ นั ก ึ ก า  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 

:// . . . / / /คู่ มื
ลงทะเบียน. . 

      
:     

     .  . 
      

    .  
 . 

      
  . .   .  

  .  
     

 .   .  . 
  ( )    .   

 : 
:// . . / /. 

       ( )  
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปิโตรเลียม 
The development of applications to promote learning about petroleum 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อ

ส่ ง เสริมการ เรียนรู้ เ รื่ องปิ โตร เลียม  2) เพื่ อประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคช่ันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องปิโตรเลียมด าเนินการวิจัยตามตัวแบบ SDLC  และกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลคือ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งก าหนดเกณฑ์การสุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ใหข้้อมูลต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลยีม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและมีประสบการณ์ในการท างาน
ในศูนย์วิทยาศาสตร์มากกว่า 5 ปี  ทั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ด้วยสถิติเชิงพรรณนาผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องปิโตรเลียมได้
แอพพลิเคช่ัน App Petro ที่เผยแพร่ผ่านทาง play store 
2) ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นเรือ่ง
ปิโตรเลียม พบว่า กลุ่มผู้เ ช่ียวชาญด้านเทคนิคพึงพอใจ
ประสิทธิภาพการใช้งานทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี (  = 
4.37 , S.D. = 0.26 ) ส่วนกลุ่ มผู้ ใ ช้ งานทั่ ว ไปพึงพอใจ
ประสิทธิภาพการใช้งานในระดับดีมาก  (  = 4.62, S.D. = 
0.26)  

 
Abstract 

 This research aimed to 1) develop an 
application software to promote petroleum 
learning 2) evaluate the effectiveness of 
petroleum application based on SDLC 
research method. Data obtained from 
officials at the educational science center 
recruited by specific sampling method.  The 
criteria to select sample group included that 

data providers had good knowledge of 
petroleum and information technology along 
with more than 5 years of working experience 
at the science center.  Data was collected by 
questionnaire and analyzed with descriptive 
statistics method.  Findings revealed that 1) 
App Petro was the developed software that 
learning about petroleum and publicized 
through play store.2)Effectiveness evaluation 
of the application showed that technical 
experts were satisfied with the application 
and its 4 aspects were good (  = 4 . 3 7 , S.D. = 
0.26) and users were highly satisfied with the 
application ( = 4.62, S.D. = 0.26) 
 

ค าส าคัญ: App Petro, Petroleum Land 
 
1. บทน า 

ปิ โตร เลียมเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอัน
สลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช้ันหินใต้พื้นผิวโลก 
มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ไฮโดรเจน และคาร์บอน 
ได้จากการสลายตัวของอินทรีย์สารจ านวนมากทับถมกันใน
หินตะกอน ภายใต้ความร้อนและความดันชนิดของ
ปิโตรเลียมแบ่งออกเป็นน้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติเมื่อ
น ามากลั่นจะได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา ยางมะตอย 
รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีกิจกรรมการ
เรียนผ่านนิทรรศการหลากหลายรูปแบบเช่น การแสดง
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ท้องฟ้าจ าลอง การแสดงทางสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า การ
บรรยายสาธิต ฯ แต่เนื่องด้วยปัจจุบันความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วภายใต้การแข่งขันที่สูงข้ึน การน าความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานการ
ด ารงชีวิตที่การติดต่อสื่อสารจะช่วยท าให้เพิ่มความสามารถ 
ปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขั้นแต่การที่กลุ่มเป้าหมายที่
เป็นนักเรียนในระบบ นอกระบบโรงเรียน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงสื่อทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความถูกต้องทันสมัยในรูปแบบที่เรียนรู้เข้าใจ
ได้ง่ายและสนุกกับการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม  

ดังนั้นผู้จัดท าจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
ที่สามารถติดตั้งในอุปกรณ์พกพาสามารถให้ผู้ใช้บริการ
สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเค ช่ันเพื่อศึ กษาได้ข้อมูล
นิทรรศการและข่าวสารในรูปแบบสื่อเรื่องปิโตรเลียม เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ที่มีความสนใจนอกเหนือจากศึกษาจาก
นิทรรศการให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

2) วัตถุประสงค์ 
 2.1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง
ปิโตรเลียม  
 2.2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคช่ัน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปิโตรเลียม 

 
3) วิธีด าเนินการวิจัย   
 งานวิจัยนี้ด าเนินการวิจัยตาม SDLC ซึ่งแบ่งขั้นตอนการ
วิจัยออกเป็น 5 ข้ันตอน สรุปได้ดังนี้  
 3.1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)     
  ขั้นตอนการวิ เคราะห์นี้ เป็นการก าหนดเนื้อหา
เกี่ยวกับปิโตรเลียม โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและ
นิทรรศการเดิมที่มีจัดแสดงไว้ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาซึ่งก าหนดเนื้อหาที่จะน าเสนอไว้ 8 หัวข้อ ดังนี ้

1.  การก าเนิดปิโตรเลียม 

 2. การส ารวจปิโตรเลียม 

 3. กระบวนการกลั่นน้ ามัน 

 4. การขนส่งล าเลียง  

 5. แหล่งปิโตรเลียมที่ส าคัญ 

 6. การใช้พลังงานปิโตรเลียม  

 7. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม  

 8. พลังงานทดแทน 

 3.2) ขั้นการออกแบบ (Design)   

ขั้นตอนการออกแบบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคช่ัน 2) การออกแบบ
ระบบและองค์ประกอบของเนื้อหา และ 3) การออกแบบ
เนื้อหาส่วนแอนิเมชนัซึ่งการออกแบบแต่ละส่วนได้ดังนี้ 

1) การออกแบบสถาปัตยกรรมของแอพพลิเคช่ันเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปิโตรเลียมนี้ประกอบด้วย 
ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน Back 

end และส่วน Front end ทั้งนี้มีฐานข้อมูลเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลตามที่ผู้ดูแลระบบน าเข้าผ่าน
ทาง Back end และส่วน Front end ท าหน้าที่ดึง
ข้อมูลไปแสดงผลตามที่ผู้ใช้ต้องการดังรูปที่ 1.   

 
รูปท่ี 1. แสดงสถาปัตยกรรมระบบ 

 
2) การออกแบบระบบและองค์ประกอบ

ของแอพพลิเคช่ันเป็นการออกแบบโครงสร้าง
การท างานของส่วน Front end และ Back end 

โดยรูปที่ 2. และ 3. เป็นการออกแบบส าหรับ
งาน front end ส่วนรูปที่ 4 เป็นการออกแบบ
ส าหรับงาน back end  

 

 
รูปท่ี 2. แสดง Use Case Diagram ของแอพพลิเคช่ัน 

 

 

รูปท่ี 3. แสดงองค์ประกอบของแอพพลิเคช่ัน 
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รูปท่ี 4. แสดงการออกแบบหน้าส าหรับงาน back end 

 

3) การออกแบบเนื้อหาส่วนแอนิเมชันและพัฒนา
สื่ อแอนิ เ ม ชัน  2  มิ ติ  มี ก า ร ใ ช้ภาพที่ สื่ อ
ความหมายชัดเจน สวยงาม เข้าใจง่าย และ
คมชัด ซึ่งจะเน้นไปในทางด้านการควบคุมสี 
เพื่อดึงดูดความสนใจในการน าเสนอ ส่วน
เนื้อหามีการวิเคราะห์รายละเอียดจะแบ่งเป็น
โครงเรื่อง เรื่องย่อ และโครงเรื่องขยายโดยรูปท่ี 
5. เป็นการออกแบบส่วนโครงเรื่องหลักรูปท่ี 6. 
แสดงเป็นการออกแบบส่วนโครงเรื่องขยาย 

 

 
รูปท่ี 5. แสดงการออกแบบช่ือเรื่องของแอนิเมช่ันเพื่อการศึกษา 

เรื่อง ท่องแดนปิโตรเลียม 
 

 

รูปท่ี 6. แสดงการออกแบบขั้นตอนการกลั่นน้ ามัน 
 

3.3) ขั้นการพัฒนา (Development)   
การพัฒนาแบ่งเป็น 3 ส่วน 1) การพัฒนาส่วน 

Back end 2) การพัฒนาส่วน Front end และ 3) 

การพัฒนาส่วนเนื้อหาแอนิเมชันสามารถอธิบาย 

วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาได้ดังนี้  
ส่วนที่ 1 Back end เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 

Application) ใช้.NET Framework และซอฟต์แวร์ 
Visual Studio 2013 ดังรูปที่ 7. 
 

 
รูปท่ี 7. แสดงผลการพัฒนาส าหรับงาน Back end 

 
ส่ ว น ที่  2  Front end พัฒน า เ ป็ น แ อน ด รอย์

แอพพลิ เค ช่ัน (Android Application) ใ ช้  Android 

Studio เป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่วมกับ JSON ดังรูป
ที่ 8. และรูปที ่9. 

 

 
รูปท่ี 8. แสดงผลการพัฒนาส าหรับงาน Front end 

 

 

รูปท่ี 9. แสดงผลการพัฒนาส าหรับงาน Front end 
 

ส่วนที่  3 ส่วนเนื้อหาแอนิเมชันน า storyboard 

ออกแบบไว้มาพัฒนาให้ เป็นแอนิเมชันด้วยการใช้
โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 โปรแกรม 
Camtasia Studio 8 และโปรแกรม Nero Wave Editor 
ดังรูปที่ 10. และรูปที่ 11. 
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รูปท่ี 10. แสดงวัตถุที่ใช้ในแอนิเมช่ัน 

 

     
     รูปท่ี 11. แสดงผลการพัฒนาเนือ้หาแอนิเมช่ัน 

 
3.4) ขั้นการน าไปใช้ (Implementation)   
 ขั้นตอนนี้น าแอพพลิเคช่ัน App Retro ไปเผยแพร่ที่ 
Google Play  

 

 
รูปท่ี 12. แสดงหน้าการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันผ่านทาง google 

play 
 

รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบแอนิเมชันผ่านทาง you 

tube ช่อง petroleum land 

 

 
รูปท่ี 13. แสดงหน้าการเข้าชมแอนิเมช่ันผ่านทาง youtube 

 3.5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  
ขั้นตอนนี้ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งก าหนด
เกณฑ์การสุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้มีความรู้
เกี่ยวกับปิโตรเลียมและเทคโนโลยีสารสนเทศและมี
ประสบการณ์ในการท างานในศูนย์วิทยาศาสตร์มากกว่า 
5 ปี  ทั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยสถิติเชิง
พรรณนา  
 

 
รูปท่ี 14. แสดงน าเสนอผลงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 

 

 
รูปท่ี 15. แสดงการฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 

 

 

รูปท่ี 16. แสดงการแนะน าการใช้งานแอพพลิเคช่ันให้แก่ผู้ใช้งาน
ทั่วไป 

 

4) ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1) ผลการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เรื่องปิโตรเลียมได้แอพพลิเคช่ัน App Petro ที่เผยแพร่ผ่าน
ทาง play store  

4.2) ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานพบว่า กลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคพึงพอใจประสิทธิภาพการใช้งานทั้ง 
4 ด้าน อยู่ในระดับดี ( = 4.37, S.D. = 0.26) ส่วนกลุ่ม
ผู้ใช้งานท่ัวไปพึงพอใจประสิทธิภาพการใช้งานในระดับดีมาก 
( = 4.62, S.D. = 0.26) ดังตารางที่ 1. และ 2.   

1007



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

 

 
ตารางท่ี 1. แสดงประสิทธิภาพของแอพพลิ เค ช่ันของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
 

หัวข้อประเมิน ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

1. ด้านความต้องการใช้งาน 
      1.1 มีการใช้งานได้จริงในหน่วยงาน 4.71 0.49 ดีมาก 

      1.2 ความสามารถในการจัดเก็บขอ้มูล 4.57 0.53 ดีมาก 

      1.3 ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.00 0.58 ดี 

2. ด้านการทดสอบการท างานของเว็บไซต์ 
       2.1 ความถูกต้องในการจดัเก็บขอ้มูล 4.14 0.69 ดี 

       2.2 ความง่ายต่อการใช้ระบบ 4.43 0.53 ดี 

       2.3 ความถูกต้องในการเลือกข้อมูล 4.57 0.53 ดีมาก 

       2.4 ความน่าเชื่อถือของระบบ 4.29 0.76 ดี 

       2.5 ภาพสัญลกัษณ ์(icon) สามารถสื่อ
ความหมาย 

4.29 0.95 ดี 

       2.6 การจัดองคป์ระกอบมีความเหมาะสม 4.29 0.95 ดี 

3. ด้านเนื้อหา 
       3.1 มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน 4.71 0.49 ดีมาก 

       3.2 ปริมาณของเนือ้หามีความเหมาะสม 4.29 0.49 ดี 

       3.3 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.14 0.69 ดี 

       3.4 เนื้อหามีความเข้าใจง่าย 4.43 0.79 ดี 

4. ด้านการออกแบบและการใช้งาแอพพลิเคชั่น 
       4.1 สีของตัวอกัษร และพืน้หลังเหมาะสม 4.14 0.69 ดี 

       4.2 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 
อ่านง่าย 

4.29 0.49 ดี 

       4.3 ภาพกราฟกิที่ใช้มีความสอดคลอ้งกับ
เนื้อหา 

4.43 0.53 ดี 

       4.5 ภาพสัญลกัษณ ์(icon) สามารถสื่อ
ความหมาย 

4.43 0.53 ดี 

 
ตารางท่ี 2. แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพแอนิเมช่ันเพื่อ
การศึกษา เรื่อง ท่องแดนปิโตรเลียม ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคนิค 
 

หัวข้อประเมิน ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

1.   เนื้อหาวิชา 

      1.1 ความถูกต้องของเน้ือเรื่อง 3.57 0.53 ดี 

      1.2 ความชัดเจนในการอธิบาย 4.43 0.53 ดี 

1.3 ปริมาณของเน้ือเรื่อง 4.57 0.79 ดีมาก 

1.4 ความเหมาะสมของเน้ือหา 4.57 0.79 ดีมาก 

1.5 ความน่าสนใจของเน้ือหา 4.57 0.53 ดีมาก 

2.   การด าเนนิเรือ่ง 
      2.1ความเหมาะสมของการน าเสนอ
เน้ือเรื่อง 4.14 0.69 ดี 

      2.2 ความชัดเจนในการด าเนินเร่ือง 4.14 0.69 ดี 

      2.3 ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ือง 4.43 0.79 ดี 

      2.4 ล าดับข้ันในการน าเสนอ 4.57 0.53 ดีมาก 

3.   การใช้ภาษา 
      3.1 ความถูกต้องของภาษา 4.43 0.53 ดี 

      3.2 ความชัดเจนของภาษา 4.29 0.49 ดี 

      3.3 ความเหมาะสมของภาษา 4.43 0.79 ดี 

 
 

5) ข้อเสนอแนะ 
 5.1) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอพพลิ เค ช่ันเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปิโตรเลียมมีดังนี ้

(1) ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

(2) ควรศึกษาการออกแบบ Database และท า 
Normalization ให้มากข้ึนและถูกต้อง 

(3) ควรระวังเรื่องการออกแบบ User Interface 

ของข้อมูล 

(4) ภาพกราฟิกบางภาพมีขนาดเล็กควรพัฒนาให้มี
การขยายขนาดเพื่อดูรายละเอียดได้  

(5) การเลือกใช้สีเพื่อออกแบบภาพกราฟิกควรมี
สีสันมากกว่านี้เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กด้วย 

 5.2) ข้อเสนอแนะในการการพัฒนาแอนิเมช่ันเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องปิโตรเลียมมีดังนี้ 

(1) ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูล ให้ครบถ้วน
เพื่อที่จะได้น าข้อมูลมาจัดท าแอนิเม ช่ัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) ควรคิดออกแบบและจินตนาการเนื้อหาให้
ออกมาเป็นภาพก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างแอนิเมชั่น 

(3) ควรพัฒนาเสียงพากย์ให้เหมาะสมกับบทเรียน 

(4) สามารถน าสื่อแอนิเมช่ันชุดนี้ไปพัฒนาต่อหรือใช้
ประกอบกับระบบอื่น ๆ ได้ 

  

6) กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนีส้ าเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 

คณะผู้บริหารหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พนักงานที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือด้วย
ความอนุเคราะห์ เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าข้อมูล
ต่าง ๆ ขั้นตอนการท างาน วิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดท า
โครงงานเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีและขอขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลืออีกหลายฝ่ายซึ่งไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด ณ 
ที่น้ี 

  
7) เอกสารอ้างอิง 
[1] anuchat kamka. (17 กุมภาพันธ์ 2557). เทคโนโลยี
ส า ร สน เทศ  :  คล าสสิ ก .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  คล าสสิ ก
http://potinimi.blogspot.com/ 

[2] กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ . (13 พฤศจิกายน 2009). 
เชื้อเพลิงธรรมชาติอื่นๆ.เข้าถึงได้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
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ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลโครงการสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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TECHNOLOGY, SRIPATUM UNIVERSITY-CHONBURI CAMPUS 
 

สรชัช มีไชโย, บารมี จิรเลิศวิทยาพร, ปิยะชาติ ปานท่าไข่, กัมพล อ่อนเอ่ียม 
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
e-mail: S56708167@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

การจัดการข้อมูลสหกิจศึ กษา ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้น า
วงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life 

Cycle : SDLC ) มาใช้รวมทั้งการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
โดยผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลในเรื่องของสหกิจศึกษา โดยได้
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ใช้ภาษา 
VB.NET ในการเขียนโปรแกรมและใช้ Microsoft SQL 

Server 2014 ในการจัดการฐานข้อมูล จากนั้นน าไปทดลอง
กับกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 10 คน ผลจากการประเมินความ
พึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบงานพบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ระบบสามารถช่วยให้การจัดเก็บ
ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษามีความเป็นระเบียบ ช่วยป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, สหกิจศึกษา  

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to develop 

Cooperative Education Information System for 

School of Information Technology Sripatum 

University-Chonburi Campus. Software 

development process was applied to collect 

system using Systems Development Life Cycle 

(SDLC), as well as documentary studies. The 

system was developing by Microsoft Visual Studio, 

VB.NET language and Microsoft SQL Server 2014 

as a database management system. Then 

populations of experiments include a group of 10 

users that who a participant of Cooperative 

Education in School of Information Technology 

Sripatum University-Chonburi Campus. The results 

of this study show that the satisfaction of the 

system performance was high. In conclusion, the 

system suitable for manage the cooperative 

education information and help to prevent 

accurate and efficient. 

Keywords: information systems, cooperative 

education 
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1. บทน า 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้
ส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียน การสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้จัดแผนการเรียนสหกิจ
ศึกษาให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ  ท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาตนเอง  มีความ
พร้อมในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ระบบการจัดการศึกษา
แบบสหกิจศึกษานี้จะท าให้นักศึกษาได้รับคุณค่ามากกกว่า
วิธีการฝึกงานตามแบบเดิม และยังเป็นการเปิดโอกาสให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนได้ทันสมัยตามความต้องการของสถานประกอบการ  

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือ ระบบ
การศึกษาที่เน้นในเรื่องการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่ง
เรียกว่า สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็น
ระบบก่อนส าเร็จการศึกษา โดยที่ นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการหรือองค์กรที่ให้ความ
ร่วมมือแบบเต็มเวลา [1] 

ในการจัดโครงการสหกิจศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบว่ามี
ปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการและข้อมูลของสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีการ
จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์เอกสารในโปรแกรม 
Microsoft Office Word และเก็บในแฟ้มเอกสาร พบว่ามี
ปัญหาในเรื่องหาเอกสารไม่พบ หรือเอกสารหาย ท าให้
เสียเวลาในการค้นหา  ดังนั้นปัญหาส าคัญที่โครงการสหกิจ
ศึกษาต้องแก้ไข คือ ระบบการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา ซึ่งมี
เอกสารเป็นจ านวนมากท าให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา 

ในการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ รวมไปถึงการ
ตัดสินใจของนักศึกษา  

จากปัญหาข้างต้นคณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นความจ าเป็นว่า
การน าระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการ 
จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดเกี่ ยวกับกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
การวิเคราะห์ระบบ หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการสร้าง

ระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือใน
ระบบย่อยของธุรกิจนอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่
แล้วการวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศ
เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย การวิเคราะห์ระบบ คือ การหา
ความต้องการ (Requirement) ของระบบสารสนเทศว่าคือ
อะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในระบบ [2] 

การออกแบบระบบงาน หมายถึง การน าเอาความ
ต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือที่เรียกว่าพิมพ์เขียว 
ในการสร้างระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้จริง ความต้องการ
ของระบบเช่น สามารถติดตามยอดขายได้เป็นระยะ เพื่อให้
ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงการขายได้ทันท่วงที [2] 

วิธีการพัฒนาระบบ มี 2 แบบ คือ  
1. วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม เทคนิควิธีการพัฒนา

ระบบแบบดั้งเดิมนั้นมีหลากหลาย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีโครงสร้างและการ
โปรแกรมแบบโมดูล ซึ่งมักเรียกวิธีนี้ว่าการพัฒนาระบบเชิง
โครงสร้าง 

2. วิธีการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ จัดเป็นวิธีใหม่ของการ
พัฒนาระบบประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ระบบด้วยวิธีเชิง
วัตถุ (Object-Oriented Analysis: OOA) ซึ่งเป็นการ
ก าหนดเชิงวัตถุ (Object Oriented Design: OOD) โดย
หลังจากที่ได้รับการวิเคราะห์และโมเดลเชิงวัตถุที่สมารถ
น ามาใช้เป็นหลักในการออกแบบ จากนั้นก็ด าเนินการ
ก าหนดชนิดของออบเจ็กต์เพิ่มเติม เพื่อจะได้โมเดลที่
ออกแบบมานี้เป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ที่สามารถน าไป
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ก าหนดรายละเอียดของภาษาเพื่อการโปรแกรมเชิงวัตถุ
ต่อไป 3) 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented 

Programming: OOP) ซึ่งเป็นการเขียนชุดค าสั่งโดย
โปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นจะถูกจัดให้มีโครงสร้างการท างาน
ร่วมกันของวัตถุต่าง ๆ [3] 

 ดังนั้น วิธีการพัฒนาระบบแต่ละแบบขึ้นอยู่กับความ
ถนัดของผู้พัฒนาว่าถนัดการพัฒนาแบบไหนมากกว่ากัน ใน
การศึกษานี้คณะผู้ศึกษาได้น าวิธีการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ มา
ใช้ในการพัฒนาระบบ 

 2.2 ทฤษฏี SQL 
 หลักการของการใช้ภาษา SQL Server คือ ภาษาที่ไม่
เป็นกระบวนการ (Nonprocedural Language) ผู้ใช้
โปรแกรมสามารถเขียน Query ได้ตามหลักการแล้วภาษาที่
ใช้เพื่อการจัดการกับฐานข้อมูลจะต้องให้ความสามารถใน
การสร้ างฐานข้อมูล  และจัดการกับ โครงสร้ า งของ
ตารางข้อมูล (Table) ได้และจะต้องมีความสามารถในการ
จัดการบริหารข้อมูล เช่น การเพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูล      
(Add, Delete and Modify ) และจะต้องในความสามารถ
ในการสร้าง Query ที่ซับซ้อนในการแปลงข้อมูลเป็น
สารสนเทศท่ีมีความหมายในการด าเนินงานอกจากนั้นภาษา
จะต้องมี ฟังชันก์ของระบบที่สามารถด าเนินการได้เอง
โดยง่ายและโครงสร้างของภาษาน่าที่จะง่ายในการเรียนอีก
ด้วย SQL Server จึงเป็นภาษาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าวนี้ได้ทั้งหมด และยังมีค าสั่งต่าง ๆ ที่ใช้
ส าหรับจัดการฐานข้อมูล 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การพัฒนาโครงงานระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาสห
กิจ คณะผู้จัดท าได้ระบบงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ การ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับระบบการข้อมูลนักศึกษา
สหกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ใช้บริการและเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลนักศึกษา สถานประกอบการ ระยะเวลาการ
ฝึกสหกิจ ที่ตั้งองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ท าการเพิ่ม ลบ 
แก้ไข และยกเลิกรายการข้อมูลได้  วัตถุประสงค์ของ

การศึกษาเฉพาะกรณีนี้ เป็นการศึกษาการใช้งานของ
โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ในการจัดท า
โปรแกรมระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษาสหกิจเพื่อน าผล
การศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน ซึ่งขอบเขต
ของในการท างานของโปรแกรม คือ สามารถเพิ่ม แก้ไข 
ค้นหา ลบข้อมูล ท าการค านวณค่าใช้บริการของผู้มาใช้
บริการ และจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ในการพัฒนาโปรแกรม
นั้นได้มีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง Microsoft Visual Basic 

6.0 ในการเขียนโปรแกรม ใช้ SQL Server 2000 ในการ
จัดเก็บฐานข้อมูล [4] 

 

    ระบบสารสนเทศให้เช่าห้องพัก กรณีศึกษาแพนโดร่า 
เพลส กระบวนการพัฒนาระบบน าวงจร (SDLC) มาใช้ 
รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งโดยผู้ใช้สามารถใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบสารสนเทศให้เช่า
ห้องพักพัฒนาโดยน าภาษา VB.NET, Microsoft Visual 

Studio 2010, Microsoft Office Access 2010 เป็นระบบ
ฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุน
กระบวนการให้เช่าอย่างครบถว้นสมบูรณ์ 
หลังจากท่ีได้ใช้งานระบบในแต่ละส่วนแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดู
รายงานต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจจากผลการศึกษา
พบว่า ระบบสารสนเทศให้เช่าห้องพัก กรณีศึกษาแพนโดร่า 
เพลส มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับกระบวนการท างาน โดยระบบดังกล่าวได้น าไปใช้และ
แก้ปัญหาทางธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ [5] 

 

 

3. วิธีด าเนินการศึกษา 
1) ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร ทฤษฏีงานวิจัยและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลสหกิจศึกษา 2) แนวคิด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
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2) ขั้นตอนการศึกษาระบบงานเดิม เป็นการศึกษาระบบ

การจัดเก็บข้อมูลของสหกิจศึกษา ว่ามีขั้นตอนการท า
อย่างไร และมีบุคคล เอกสาร และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร 

3) ขั้นตอนการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสหกิจศึกษา ท าการสัมภาษณ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เพื่อน ามาศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อน ามาพัฒนาระบบ 

4) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบโดยเลือกใช้เครื่องมือ 
Microsoft Visio 2010 ในการท าแบบจ าลองโครงสร้าง
ข้อมูล (ER-Diagram)  

5) ขั้นตอนการออกแบบระบบ โดยออกแบบหน้าจอ 

output และ input 

6) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยใช้ Microsoft Visual 

Studio 2010 ในการพัฒนาโปรแกรมและ Microsoft SQL 

Server 2014 ในการจัดท าระบบฐานข้อมูล 

7) ขั้นตอนการทดสอบระบบ การทดสอบระบบเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญคือการทดสอบระบบที่พัฒนาก่อนที่จะ
น ามาใช้งานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขั้นจากการ
น ามาใช้จริง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

8) ปรับปรุงและแก้ไข้ข้อผิดพลาดของระบบ หลังจากท่ีมี
การตรวจสอบระบบแล้ว หากเกิดพบข้อผิดพลาดจึงท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 

   
4. ผลการพัฒนาระบบและอภิปรายผล 
 4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
 ในการศึกษาความต้องการของระบบ ได้มีการน าเอา
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการใช้งานของระบบโดยการเข้าถึงข้อมูล 
เจ้าหน้าที่คือบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของระบบ
ได้ โดยจะต้องมีการล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูล 
โดยเจ้าหน้าที่สามารถท าการบันทึก แก้ไข 
ลบข้อมูลทั่วไป ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลองค์กร ข้อมูลสถานะ 
โดยหน้าแสดงผลประกอบด้วย 

1) หน้าหลักของระบบสหกิจศึกษา สามารถคลิกเลือก
เมนูเพื่อไปยังหน้าจัดการข้อมูลอื่น ๆ  

2) จัดการข้อมูลสหกิจศึกษา ในส่วนนี้สามารถดูข้อมูล
นักศึกษาเพิ่มข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ 

4.2 ผลการพัฒนาระบบ 
 การออกแบบระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
สามารถแยกรายละเอียดได้ต่อไปนี้ 
 4.2.1 การออกแบบหน้าระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ 
สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ภายในหน้านี้ โดย
ท าการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องมีช่ือผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน เพื่อท่ีจะเข้าสู่ระบบ  

 

 
 

รูปที่ 1. แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
 

4.2.2 การออกแบบหน้าระบบสามารถเข้าแก้ไข
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ โดยภายในจะมีเมนูต่าง ๆ ส าหรับ
จัดการข้อมูลดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2. แสดงหน้าจอเมนุหลัก 
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ภาพที่ 3 หน้าบนัทึกข้อมูล 
 

 
 

ภาพที่ 4 หนา้ค้นหาข้อมูล 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิธีการด าเนินงานและสอบถามอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลสหกิจศึกษา พบว่า
ข้อมูลถูกจัดเก็บลงรูปแบบของกระดาษที่ยังไม่เป็นระเบียบ
ซึ่งยังไม่เป็นระบบเฉพาะ เพ่ือการจัดการข้อมูล สหกิจศึกษา 

จากการศึกษาครั้งน้ีคณะผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 

และใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 

2014 ท างานแบบโปรแกรมแอพพลิเคช่ันที่ใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งานคืออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ 

 
 
 

5.1 ผลประเมินความพึงพอใจ 
 

ตารางที่ 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

รายการประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

x̄  S.D 

1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) 

 
4.09 0.51 

2. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
(Function Test) 4.10 0.52 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability 

Test) 4.35 0.51 

4.ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
(Security Test) 

 
4.09 0.54 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 0.52 

 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.09  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 ดังนั้นระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี
  

5.2 อภิปรายผล 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลสหกิจ

ศึกษา(Cooperative Education Information System) 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ใช้ภาษา 
VB.NET ในการเขียนโปรแกรมและใช้ Microsoft SQL 

Server 2014 ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบสามารถ
จัดการผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ช่วย
อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถออกรายงานให้ผู้ใช้
ได้ตามความต้องการ จากการที่ได้ให้ผู้ใช้งานระบบทดลองใช้
ระบบงาน สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้  
ด้านที่ 1 การประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 
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จากการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ที่ 0.51 ซึ่งผลในการประเมินระบบในด้านนี้ถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับดี ส่วนที่ 2 การ 

ทดสอบระบบด้าน Usability Test เป็นการประเมิน
ภาพรวมของระบบ ซึ่งจากการประเมิน ค่าเฉลี่ย  ด้าน 
Usability Test อยูท่ี่ 4.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.51 

ซึ่งผลในการประเมินระบบถือได้ว่ามี ประสิทธิภาพในการ
ท างาน อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ยรวมการประเมินความพึงพอใจ
ของการใช้โปรแกรมอยู่ในระดับด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1]  สหกิจศึกษาคืออะไร. สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559,   

     จาก  http://www.coop.nu.ac.th/about.php?- 

     view=about1 
[2]  นริศร์  เจียรศิลปด ารง และพุฒมาศ  กลิ่นขจร. 
     (2555). ระบบสารสนเทศสหกจศึกษา  
[3]  การพัฒนาระบบสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์  

2 5 5 9 ,  จ า ก   http://thailocal.nso.go.th/nso-

cms/itdevelop.html?showall=1   
[4]  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. สืบค้นเมื่อ 25 
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[5] ระบบสารสนเทศให้เช่าหอ้งพกั กรณีศึกษา แพนโดร่า 
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ทวีศักดิ์ รัตนชูโชค1, นทิัศน์ นิลฉวี2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

E-mail: phetzaja1005@gmail.com1, nitat.n@rbru.ac.th 2 

 

บทคัดย่อ 
ระบบร้านขายพลอยออนไลน์ร้านพลอยไสวจิวเวลรี่   

เป็นการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสั่งท าสินค้า
ออนไลน์ ร้านพลอยไสวจิวเวลรี่  โดยใช้ภาษาพีเอชพี        
ภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการพัฒนารูปแบบการท างานของ
ระบบการใช้งาน โดยใช้ อาปาเช่ เป็นเซิร์ฟเวอร์ ในส่วนของ
ฐานข้อมูลจะใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล ซึ่งเป็นโปรแกรม
ช่วยในการจัดการฐานข้อมูลของระบบสั่งท าสินค้าออนไลน์ 
ร้านพลอยไสวจิวเวลรี่ เมื่อใช้ระบบที่พัฒนาแล้ว ลูกค้าจะ
สามารถสั่งท าสินค้าได้ด้วยตนเองตลอด 24 ช่ัวโมง อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่มช่องทางในการ เพิ่มรายได้ ให้กับผู้เป็นเจ้าของ
ร้านพลอยไสวจิวเวลรี่ 

 
ABSTRACT 

The gem sale online system of Ploysawai 
Jewelry shop is the design analysis and develop 
system to order the goods by Ploysawai Jewelry 
Shop Online due to PHP language, use HTML to 
develop the format function of system usability by 
using Apache server, in part of database will use 
My SQL program which is a program that manage 
the databases of order the goods online at 
Ploysawai Jewelry. However, when the customer 

use the developed system, the customer be able 
to order the goods by themselves 2 4  hours, also 
be able to increase the way to expend income for 
the owner of Ploysawai Jewelry business shop. 
 
ค าส าคัญ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สั่งท าเครื่องประดับ 
ระบบสารสนเทศ 
 

1.บทน ำ 
รา้นพลอยไสวจิวเวลรี่เป็นธุรกิจค้าขาย อัญมณีในจังหวัด

จันทบุรี ซึ่งค้าขายอัญมณีและสั่งท าให้กับนักท่องเที่ยวใน
ราคาที่เหมาะสม จึงมีลูกค้าสนใจมาเลือกซื้อเป็นจ านวนมาก 
แต่ร้านค้ามีพื้นที่ในร้านค่อนข้างคับแคบและใช้เวลาในการ
เลือกซื้อสินค้าหรือสั่งท าสินค้าเป็นเวลานานและพื้นที่ในการ
จอดรถไม่ค่อยสะดวก ดั งนั้นร้ านพลอยไสวจิวเวลรี่                               
จึงต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อค้าขายอัญมณีออนไลน์เพื่อขยับ
ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมและเพื่อความสะดวกสบายในการ
เลือกซื้อของลูกค้า 

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิด ที่จะท าการ
พัฒนาระบบการขายสินค้าออนไลน์ของร้านพลอยไสว      
จิวเวลรี่ เพื่อให้เกิดการช้ือขายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
ความสะดวกในการซื้ อขายสินค้ าทั้ งผู้ ซื้ อและผู้ ขาย                                                                               
โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและสั่งท าสินค้าผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่มีบริการ
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อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นสื่อกลาง และจัดเป็นศูนย์รวมของ
พลอยต่างๆ ที่สามารถให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดูและ    
สั่งช้ือสินค้าหรือสั่งท าสินค้า 

 

2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 [0] นายสิทธิ ฉิมพลอย (2553) ได้ศึกษาระบบร้านขาย
สติ๊กเกอร์ออนไลน์ทีสติ๊ก โดยน า แผนภาพกระแสข้อมูล 

และ อีอาร์ไดอะแกรม มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์
และออกแบบ ใช้โปรแกรม ฐานข้อมูลเป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล และโปรแกรม พีเอชพี เป็นคู่มือในการพัฒนา
โปรแกรม ท าให้ระบบร้านขายสติ๊กเกอร์ออนไลน์ที่อยู่ใน
รูปแบบการขายสินค้าออนไลน์  

[1] นายชวลิต โพธิสิงห์ (2553) ได้พัฒนาระบบช่วยสร้าง
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลจากการพัฒนานั้น
ปรากฏว่าระบบงานสามารถปฏิบัติงานได้ผลเป็นที่ น่าพอใจ
ใ น ส่ ว น ข อ ง ร้ า น ค้ า ส า ม า ร ถ ท า ก า ร ส ร้ า ง เ ว็ บ                    
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการท างานต่างๆ มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี สามารถท างานได้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ขอบเขตของระบบงานท่ีได้วางไว้ 

[2] นายนักขัตภาส เรืองเพิ่มพูล (2556) ศึกษาโครงการ
เฉพาะเรื่องนี้ได้จัดท า ระบบร้านขายรองเท้าออนไลน์      
การพัฒนานี้ใช้ภาษาพีเอชพีในการพัฒนาโปรแกรมใช้มาย
เ อ ส คิ ว แ อ ล บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล                  
และใช้พีเอชพีคลาวด์เป็นตัวบริหารการจัดการระบบ         
ในรูปแบบ อีคอมเมิร์ซเพื่อที่จะลดค่ายใช้จ่ายในการน าเสนอ
ตัวสินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นข้อมูล
การซื้อขายท่ีถูกต้องแม่นย า 

 

3.วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
3.1 เพื่อบริหารจัดการร้านขายพลอยและสั่งท าพลอย

ส าเร็จรูปออนไลน์ 
3.2 เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาซื้อสินค้าถึงหน้า

ร้าน 

3.3 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า
นอกเหนือจากหน้าร้านจริง 
 

4.วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบร้านพลอยไสวจิ วเวลรี่ ออนไลน์                                           

แบ่งขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น 4 ขั้นตอน และสรุปการ
ท างานแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้ 

4.1 ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบร้านพลอยไสวจิวเวล
รี่ออนไลน์โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เจ้าของร้านพลอยไสว       
จิวเวลรี่ 

4.2 วิเคราะห์ระบบร้านพลอยไสวจิวเวลรี่ออนไลน์ใช้
วิธีการวิเคราะห์เอกสารโดยใช้ DFD Diagram เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ 

4.3ออกแบบระบบร้านพลอยไสวจิวเวลรี่ออนไลน์                                                                                                                                        
ใช้ E-R Diagram เป็นเครื่องมือในการออกแบบ 

4.4 การพัฒนาระบบร้านพลอยไสวจิวเวลรี่ออนไลน์                                                
จะใช้ซอฟต์แวร์ Hypertext Markup Language, apache 

Web Server Version 2.2.8, MySQL Version 5.0.51b, 

PHP script Language Version 5.2.6 เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา 

 

5.ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
5.1 ออกแบบระบบงาน 

  ในส่วนน้ีได้น าเสนอ ยกตัวอย่างเกี่ยวการสั่งท าสินค้า
ออนไลน์จากลูกค้าของร้านพลอยไสวจิวเวลรี่  โดยมี
กระบวนการท างานอย่างไรบ้างและหน้าตาของเว็บไซต์เป็น
อย่างไร 

5.1.1 ด้านฐานข้อมูล ร้านพลอยไสวจิวเวลรี่สามารถ
จัด เก็บข้อมูลสินค้ า ข้อมูลลูกค้า  ข้อมูลเจ้าของร้ าน       
ข้อมูลการขายสินค้า และข้อมูลสั่งท าสินค้า 

5.1.2 ด้านระบบ ร้านพลอยไสวจิวเวลรี่ สามารถ
แสดงหน้าสินค้าท่ีจัดโปรโมชั่น สามารถบันทึกข้อมูลการขาย
สินค้าและตัดสต๊อกข้อมูลสินค้า สามารถออกใบเสร็จขาย
สินค้า สามารถออกใบเสร็จสั่งท าสินค้า นอกจากนี้สามารถ
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ค านวณเงินค่าขายสินค้าและสามารถค านวณเงินค่าสั่งท า
สินค้า 

5.1.3 คว ามส ามา รถขอ ง  ผู้ ดู แ ล ร ะบบ   
สามารถเช็คจ านวนสมาชิก สามารถตรวจดูสินค้าในระบบ 
สามารถเพิ่มสินค้า สามารถลบสินค้า สามารถแก้ไขสินค้า 
สามารถเช็ครายการการสั่งซื้อของลูกค้า สามารถเช็ค
รายการการสั่ งท าของลูกค้า  สามารถก าหนดสินค้ า                                                                       
ที่จัดโปรโมช่ัน สามารถประเมินราคาสินค้าสั่งท าได้ สามารถ
ตรวจการแจ้งโอนเงินของลูกค้าได้ สามารถแจ้งรหัสพัสดุให้
ลูกค้าได้ 

5.1.4 ความสามารถของ สมาชิก สามารถดูสินค้า
ในระบบ สามารถสั่งซื้อสินค้า สามารถสั่งท าสินค้าตามแบบ
ที่มีในร้าน สามารถค้นหาสินค้า สามารถช าระเงิน สามารถ
แจ้งการช าระเงินได้ สามารถตรวจสอบจัดการส่งสินค้า 
สามารถตรวจสอบสถานะสินค้า สามารถก าหนดขนาด        
ที่ต้องการได้ 

5.1.5 ความสามารถของ ผู้ใช้ทั่วไป สามารถเข้ามาดู
สินค้าและรายละเอียดสินค้าในเว็บไซต์ได้ สามารถสมัค
สมาชิกได้ 

5.1.6 ออกรายงาน สามารถรายงานประเภทสินค้า 
สามารถรายงานรายละเอียดสินค้า สามารถรายงานสถานะ
สินค้า สามารถรายงานสินค้าขายดี สามารถรายงานยอด
สินค้าคงเหลือ สามารถรายงานการขายสินค้า สามารถ
รายงานก าไร – ขาดทุน สามารถรายงานการสั่งท าสินค้า 

5.1.7 การออกแบบผังงาน ส่วนของการท างาน      
สั่งท าสินค้า ร้านพลอยไสวจิวเวลรี่  เริ่มต้นการท างาน         
สั่งท าสินค้า ผู้ ใช้ต้องเลือกตัวเรือนตามที่ผู้ ใช้ต้องการ        
แล้วจึงจะเลือกใส่พลอยตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ แล้วก็เข้าสู่การ
เช็คเง่ือนไข การใส่พลอยว่าใส่พลอยครบตามที่แบบตัวเรือน
ของผู้ใช้เลือกมาหรือไม่ ถ้าหากผู้ใช้เลือกพลอยไม่ครบ           
ก็จะต้องเลือกพลอยจนครบ พอเลือกพลอยครบตามที่แบบ
ตัวเรือนก าหนดไว้ ก็จะแสดงจ านวนเงินที่ผู้ใช้ต้องช าระ       
ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการช้ือก็จะกลับไปเริ่มต้นเลือกแบบใหม่        
แ ต่ ถ้ า ห า ก สั่ ง ช้ื อ ผู้ ใ ช้ ต้ อ ง ก ร อ ก ที่ อ ยู่ จั ด ส่ ง สิ น ค้ า                 

และหากกรอกข้อมูลไม่ครบก็จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
เรียบร้อยแล้วจึงจะบันทึกข้อมูลการสั่งท าแล้วจึงจะสามารถ
พิ ม พ์ ใ บ เ ส ร็ จ สั่ ง ท า สิ น ค้ า  เ ป็ น อั น จ บ ก า ร ท า ง า น                                                   
ดังรูปภาพท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1 ผังงาน การสั่งท าสินค้า 
 

5.1.8 หน้าเว็บไซต์ การสั่งท าสินค้า ร้านพลอยไสว
จิวเวลรี่ ขั้นตอนแรกของการสั่งท าสินค้า ผู้ใช้ต้องเลือกหน้า
รายการสั่งท าสินค้า ดังรูปภาพที่ 2 จากนั้น ผู้ใช้ต้องเลือก
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แ บ บ ตั ว เ รื อ น  โ ด ย ค ลิ ก ที่  “เ ลื อ ก ตั ว เ รื อ น ”                            

ดั ง รู ป ภ า พ ที่  3 เ มื่ อ ผู้ ใ ช้ เ ลื อ ก แ บ บ ตั ว เ รื อ น แ ล้ ว                     
จะมีหน้าแสดงรายละเอียดของตัวเรือนที่ผู้ใช้เลือกขึ้นมา 
ผู้ ใ ช้ต้องคลิก  “สั่ งท า” เพื่ อยืนยันการเลือกตั ว เรื อน                                                   
ดั งรูปภาพที่  4 เมื่อผู้ ใ ช้ยืนยันการเลือกตัวเรือนแล้ว                                                      
จะมี หน้ าแสดงรายละ เอี ยดตั ว เ รื อนที่ ผู้ ใ ช้ เ ลื อก ไว้                         
ดังรูปภาพที่ 5 ขั้นตอนต่อไป ผู้ใช้ต้องเลือกพลอยที่จะใส่บน
ตัวเรือน โดยคลิกที่ “เลือกพลอย” และจะมีหน้าแสดง
รายการพลอยขึ้นมา ดังรูปภาพที่ 6 เมื่อผู้ใช้เลือกพลอยที่
ผู้ใช้ต้องการแล้ว จะมีหน้าแสดงรายละเอียดพลอยที่ผู้ใช้
เลือก ดังรูปภาพที่ 7 เมื่อผู้ใช้ยืนยันการเลือกพลอยแล้ว       
จ ะ ไ ด้ ห น้ า แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร สั่ ง ท า สิ น ค้ า                                                         
ดังรูปภาพที่ 8 หากผู้ใช้เลือกพลอยไม่ครบ ผู้ใช้ต้องกลับไป
เลือกพลอยใหม่อีกครั้ง แต่หากผู้ใช้เลือกพลอยครบแล้ว  
ผู้ใช้ต้องคลิก “ยืนยันการสั่งท า” เพื่อกรอกที่อยู่การจัดส่ง
สินค้า ดังรูปภาพที่ 9 เมื่อผู้ใช้ยืนยันการสั่งท าสินค้าเสร็จ
เรียบร้อย จะมีหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งท าสินค้าขึ้นมา            
ดังรูปภาพที่  10 เมื่อผู้ใช้แจ้งการช าระเงินแล้ว จะมีปุ่ม                              
ให้คลิก “พิมพ์ใบเสร็จ” และเมื่อผู้ใช้คลิก “พิมพ์ใบเสร็จ” 

จะมีหน้าแสดงรายละเอียดใบเสร็จ ดังรูปภาพท่ี 11 

 

 
 

รูปที่ 2 หน้าการสั่งท าสนิค้า 
 

 
 

รูปที่ 3 หน้าเลือกตัวเรือน 

 
 

รูปที่ 4 หน้ารายละเอียดตัวเรือน 
 

 
 

รูปที่ 5 หน้าเลือกตัวเรือนเสร็จเรียบร้อย 
 

 
 

รูปที่ 6 หน้าเลือกพลอย 
 

 
 

รูปที่ 7 หน้ารายละเอียดพลอย 
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รูปที่ 8 หน้าเลือกพลอยเสร็จเรียบร้อย 
 

 
 

รูปที่ 9 หน้ายืนยันการสั่งท า 
 

 
 

รูปที่ 10 หน้ารายละเอียดสั่งท า 
 

 
 

รูปที่ 11 หน้าเว็บไซต์ ใบเสร็จสั่งท าสินค้า 

 
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปการท าโครงการ  
จากการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานโครงการพัฒนา

ระบบร้ านขายพลอยไสวจิว เ วลรี่ ออนไลน์  ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอินเตอร์เน็ต ผู้ศึกษาพบว่าเว็บไซต์
สามารถอ านวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า และระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น        
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางร้านขายพลอยไสวจิวเวลรี่
ออนไลน์ในหลายๆด้าน  

6.2 ข้อแนะน าและแนวทางการพัฒนา 
ความสวยงามของหน้าตาเว็บไซต์ดูเรียบๆ ควรจะ

เพิ่มลูกเล่นให้หน้าสนใจตกแต่งให้ดูหรูหราและท าให้ดูมี
ความหน้าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น มีกระดานถามตอบออนไลน์
ตลอด 24 ช่ัวโมง มีวีดิโอรีวิวสินค้าตัวอย่าง มีข้อมูลเกี่ยวกับ
พลอยทุกชนิดค่อยให้บริการ มีระบบล็อกอิน โอออท 
(OAuth) โดยการเช่ือมโยงข้อมูลจากเฟสบุ๊คเพื่อใช้ในการ
เข้าสู่ระบบ  
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ออนไลน์ทีสติ๊ก .จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
[1] นายชวลิต โพธิสิงห์ .(2555). ระบบร้านขายเครื่อง

ดนตรีออนไลนน์ (The Rock Shop) .จันทบุรี : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี. 

[2] นายนักขัตภาส เรืองเพิ่มพูน .(2556). ระบบร้านขาย
รองเท้าออนไลน์ กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต 
Project and Research’s Co-operation Management Information System 

 
วรรณฤดี สุวดินทร์กูร, กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

56410400@go.buu.ac.th, kittisak@buu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
โครงงานและสหกิจศึกษามีการด าเนินงานในการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
ผลงานของนิสิตที่ได้จากการท างานโครงงานหรือจากสหกิจ
ศึกษาเก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสารและยังไม่มีการน าเก็บไว้
ในระบบฐานข้อมูล ท าให้ยากต่อการค้นหา ดังน้ันจึงได้
น าเอาความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
บริหารจัดการผลงานของนิสิตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงาน
นิสิตจะเน้นการท างานในด้านการจัดเก็บผลงานและการ
สืบค้นผลงาน ซึ่งระบบสารสนเทศที่ได้ท าการพัฒนาแบบ 
Web bases Application สามารถช่วยค้นหาผลงานของ
นิสิตได้สะดวกรวดเร็วข้ึน ลดปัญหาการเก็บเอกสารอีกทั้งยัง
สามารถแสดงผลงานให้กับบุคคลทั่วไปได้ท าการศึกษา โดย
ระบบที่พัฒนาน้ีใช้ภาษาพีเอชพีในการสร้างส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้และใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บข้อมูล 
ค าส าคัญ: โครงงานนิสิต ผลงานสหกิจศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพ่ือจัดการผลงาน 

 
Abstract 

According to the policy of university, the Co-
operative Education has to be operated in 
Bachelor’s degree. There is no any information in 
a database system. This is the cause of difficulty 
to search. So the ability of information technology 
is used for managing the student’s performance 
to be efficiency. A system emphasize a process in 
collecting and researching information which are 
developed in Web Application form. This system 

will help to research  rapidly , reducing the 
problem in document collecting. Furthermore it is 
one good way to distribute the information and 
the performance to others who need. The system 
is develop using PHP to create the user interface 
and MySQL database to store the information. 
Keywords: Co-operative Education Information 

system for managing performance 
 
1. บทน า 

สหกิจศึกษา [1][2][3][4]  คือรูปแบบหน่ึงของการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  มหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการร่วมกันจัดการศึกษาที่เน้นให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบั ติ งานจริ ง ในสถาน
ประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา เมื่อนิสิตไปปฏิบัติสหกิจ
ครบตามกําหนดเรียบร้อยแล้ว จะต้องทํารูปเล่มสรุปการ
ปฏิบัติงานที่นิสิตได้ไปทําในสถานประกอบ เพ่ือส่งให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทําการพิจารณาและอนุมัติ ทั้งน้ีการไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษาข้ึนอยู่กับการพิจารณาจากคณาจารย์
ประจําภาคสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต หาก
นิสิตคนใดไม่ได้รับการพิจารณาให้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาก็
จะต้องจัดทําโครงงานและนําเสนอให้กับคณาจารย์ที่เป็น
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและอนุมัติให้
สําเร็จการศึกษา  

จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพ่ือให้
นิสิตได้เรียนรู้และเพ่ือเป็นประสบการณ์ในการทํางานจริง 
เมื่อจบหลักสูตรที่เรียน นิสิตทุกคนจะต้องมีผลงาน ได้แก่ 
วิจัย โครงงานหรือโปสเตอร์ ซึ่งจะเก็บเป็นผลงานของนิสิต
และรับรองว่านิสิตจบการศึกษา และจะมีการเก็บผลงานเป็น
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แบบรูปเล่มที่ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นิสิตที่
สนใจได้มาศึกษาและเก็บไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษา แต่เอกสาร
เหล่าน้ันจะไม่ถูกเผยแพร่ออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
การจัดเก็บเอกสารมากมายเหล่าน้ันทําให้เกิดเป็นผลเสีย
ตามมาน้ันคือทรัพยากรกระดาษเพ่ิมมากข้ึน เอกสารไม่ได้
จัดเก็บไว้ในที่เดียวกันและทําให้เกิดการสูญหายได้ 
 ดังน้ันผู้จัดทําได้ทําการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต ข้ึนมาเพ่ือ
จัดการผลงานของนิสิตให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน เพ่ือสะดวก
และง่ายในการค้นหา ลดปัญหาการใช้ทรัพยากรกระดาษ
ภายในมหาวิทยาลัยและยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนิสิต
ให้กับบุคคลภายนอกได้ศึกษา ซึ่งระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิตประกอบไปด้วย
การทํางานต่างๆ เช่น การจัดการเมนูส่วนตัวของนิสิตและ
อาจารย์ที่ปรึกษา การจัดการข้อมูลผลงาน การตรวจสอบ
สถานะผลงาน การอนุมัติผลงานของนิสิต การดูผลงานของ
นิสิต การค้นหาผลงานของนิสิต โดยใช้ภาษาพีเอชพี ภาษา
แอชทีเอ็มแอลและฐานข้อมูลมายเอชคิวแอลในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและ
โครงงานนิสิต 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
จากการดําเนินการจัดทํางานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต ทาง
ผู้จัดทําได้มี วัตถุประสงค์ ดัง น้ี 1)เ พ่ือศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต 2) เพ่ือได้ระบบ
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บผลงานของนิสิต 3) เพ่ือสามารถ
สืบค้นข้อมูลผลงานนิสิตสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตรงตามความต้องการ 

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดทํางานวิจัย ทาง
ผู้จัดทําได้ศึกษาถึงกระบวนการทํางานของระบบเดิมในการ
จัดเก็บข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต จากน้ัน
ได้ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช้
ยูเอ็มแอล (UML)  เป็นเครื่องมือในการ วิเคราะห์และ
ออกแบบ โดยได้มีการศึกษาวิธีการออกแบบประเภทผลงาน 
ใช้ในการจัดเก็บผลงานที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ และศึกษา
ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบเพ่ือใช้ในการสร้างส่วนติดต่อ

กับผู้ใช้งานและตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 

3.1 ยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling 
Language ) 
 UML หรือ Unified Modeling Language [5] เป็น
เครื่องมือสื่อกลางในการออกแบบระบบเชิง วัตถุ โดยจะ
สามารถ ใช้ เค รื่ อ งมื อ น้ี ใ นการออกแบบการทํ า ง าน 
ของระบบ ซึ่งจากการออกแบบสามารถทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องของระบบโดยตรวจจากการออกแบบระบบ  
ซึ่งผู้วิจัยได้นําแบบจําลองใช้ในการอธิบายในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ โดยสามารถแบ่งไดอะแกรมออกเป็น  
3 กลุ่ม [6] หลักในการออกแบบได้แก่ 1) กลุ่มไดอะแกรม 
ที่ เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง  ไ ด้ แ ก่  Class Diagram,  

Object Diagram, Component Diagram, Composite 

Structure Diagram, Package Diagram และ 
Deployment Diagram 2) กลุ่มไดอะแกรมที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรม ได้แก่ Use case Diagram, Activity Diagram 

และ State Machine Diagram 3) กลุ่มไดอะแกรม
ปฏิสัมพันธ์หรือการทํางานร่วมกัน ไ ด้แก่  Sequence 

Diagram, Communication Diagram, Timing Diagram 

และ Interaction Overview Diagram โดยในงานวิจัยได้
เลือกไดอะแกรมบางไดอะแกรมที่สําคัญในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลงานสหกิจ
ศึกษาและโครงงานนิสิต ได้แก่ Use case Diagram, 

Activity Diagram, Sequence Diagram, และ Class 

Diagram มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

3.2 ภาษาพีเอชพี (PHP: Personal Home Page 
Tool) 
 PHP ย่อมาจากคําว่า “Personal Home Page Tool” 
[7] เป็นการเขียนคําสั่งหรือโค้ดโปรแกรม มีลักษณะเป็น 
embedded script หมายความว่าสามารถฝังคําสั่ง PHP ไว้
ในเว็บเพจร่วมกับคําสั่ง (Tag) ของ HTML บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server-Side Script) ซึ่งรูปแบบในการเขียนคําสั่ ง 
การทํางานน้ันจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl , C และ 
Java  
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โดยความสามารถของภาษา PHP จะทําการติดต่อและ
เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 
 

1) เริ่มติดต่อฐานข้อมูล 
 

 

 

2) เลือกฐานข้อมูล  
 

 
 

3) คําสั่ง SQL และสั่งให้ทํางาน  
 

 

 

 

ซึ่งภาษา PHP ก็ยังมีฟังก์ชันการทํางานอื่นๆ ดังน้ี 

4) หาจํานวนเรกคอร์ดข้อมูลในตาราง  
 

 

 

5) หาจํานวนฟิลด์ในตาราง  
 

 

 

6) เริ่มวนรอบแสดงข้อมูลและแสดงเป็นตาราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกทั้งสามารถเขียนและอ่านในรูปแบบของ XML ไปจนถึง
สามารถส นับส นุนการ เ ขียนโปรแกรมแบบ Object 

Oriented Programming ได้ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้ภาษาพี
เอชพี เน่ืองจากเป็นโอเพนซอร์ส และภาษาพีเอชพี เป็น
สคริปต์แบบ Embedded คือ สามารถแทรกร่วมกับ HTML 

Tag ได้อย่างอิสระ จึงเกิดความรวดเร็วในการพัฒนา
โปรแกรม [8] 

 

3.3 ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
 MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(RDBMS: Relational Database Management System) 

[9][10] ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ที่ต้องการใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ 

ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ จัดเป็นโปรแกรม
ประเภทฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็ว การรองรับจํานวน
ผู้ใช้จํานวนมากได้และขนาดของข้อมูลจํานวนมหาศาล ซึ่งมี
คําสั่งในการทํางานหลักๆ ได้แก่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

<html>  

   <head>  

     <title> Example </title>  

  </head>  

<body> 

  <?php  
     echo "Project Management";  
  ?>  

</body>  

</html> 

mysql_connect($hostname,$user,$password); 

mysql_select_db($dbname); 

$sql = “select * from $tblname” 

$dbsquery = mysql_db_query() 

$num_row = mysql_db_query($dbquery) 

$num_fields = mysql_db_firlds($dbquery) 

$i=0; 

while ($i < $num_row) { 
 $result = mysql_fetch_array($dbquery); 

 $id = result[id]; 

$id = result[name];  

$id = result[surname]; 

 echo “<tr> <td> $id </td>  
      <td> $name </td> 

   <td> $surname </td> </tr>”; 
 $i++;  

 } 

Echo “</Table>” 

คําสั่งการเพ่ิมข้อมูล  
Insert into table values (‘data1’,‘data2’,‘data3’); 

คําสั่งการแสดงข้อมูล 

select * from table; 

คําสั่งการลบข้อมูล  
delete * from table; 

คําสั่งการอัพเดตข้อมูล 

Update table set field1=‘data1’, field2=‘data2’; 
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3.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและ
โครงงานนิสิต มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ 1) การพัฒนาระบบ    
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการปริญญานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโวฒ [11] 

2) ระบบจัดการรายวิชาฝึกงานและรายวิชาโครงงาน
ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
[12] และ 3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ปริญญานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย [13] จากการที่ผู้ วิจัยได้
ทําการศึกษาทุกๆระบบ มีปัญหาที่เกิดข้ึนคือ ผลงานที่ถูก
จัดเก็บอาจเกิดการสูญหาย เน่ืองมาจากผลงานไม่ได้ถูก
จัดเก็บไ ว้ในฐานข้อมูล เดียวกันและทําให้ ยากต่อการ
ตรวจสอบและการค้นหา จากปัญหาที่เกิดข้ึนจึงได้พัฒนา
ระบบข้ึนมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่ งงานวิจัยทั้งหมดน้ีมี
กระบวนการการทํางานที่คล้ายกัน โดยกระบวนการสําคัญที่
ในทุกๆระบบมีคือ การจัดเก็บผลงานและการค้นหาผลงาน 
ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานหลักจึง
ได้ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลงาน 
สหกิจศึกษาและโครงงานนิสิตข้ึนมา เพ่ือแก้ ไขปัญหา 
และตอบสนองนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่ลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษ โดยระบบที่พัฒนาน้ีใช้ภาษาพีเอชพี 
ใ น ก า รส ร้ า ง ส่ ว น ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ แ ล ะ ใ ช้ ฐ าน ข้ อ มู ล 
มายเอสคิวแอลในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ 
 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ผู้จัดทําได้ดําเนินงานตามแนวทางวงจรการพัฒนา
ระบบ System Development Life Cycle ; SDLC  โดย
แบ่งการทํางานออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลและวางแผนการดําเนินงาน 
ในการจัดทําระบบสารสนเทศมาช่วยในการแก้ปัญหา ทั้งใน
ด้านระยะเวลา ด้านการปฎิบัติงานและเทคนิคที่นํามาใช้ 
ในการพัฒนาระบบ โดยศึกษาการทํางานเดิมของการจัดเก็บ
ผลงานของนิสิตด้วยวิ ธีการสอบถามกับอาจารย์และ 
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทําให้ได้ทราบถึงกระบวนการการจัดเก็บผลงานแบบเดิม 
ส่วนไหนที่สามารถพัฒนาต่อได้หรือส่วนไหนต้องทําการ
แก้ไขเพ่ือสะดวกต่อผู้ใช้ระบบ 

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์การทํางานของระบบ โดยทําการ
วิเคราะห์ ว่าระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการผลงาน 
สหกิจศึกษาและโครงงานของนิสิต โดยใช้หลักการออกแบบ
เชิงวัตถุ (OOAD) และเครื่องมือ UML ในการออกแบบ
diagram รวมไปถึงหน้าจอการทํางาน จนนําไปสู่ข้ันตอน 
ในการพัฒนาระบบ  

 ขั้นตอนที่  3 พัฒนาโปรแกรม บนพ้ืนฐานของ  
Web Application ด้วยภาษา PHP และตัวจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL  

 ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการทํางานของระบบ 
ที่พัฒนาข้ึน เพ่ือทดแทนการทํางานของระบบเดิม 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทําเอกสารและคู่มือการใช้โปรแกรม 
สําหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลงาน 
สหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต 

 

4.1 ศึกษาการท างานของระบบเดิม 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการทํางานของระบบเดิม โดย
แสดงกระบวนการทํางาน ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการการทํางานเดิมของระบบ 

 
จากภาพที่ 1 กระบวนการการทํางานเดิมของระบบ ซึ่ง

มีจุดเริ่มต้นของกระบวนการทํางานโดยนิสิตทําการส่งผล
งานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทําการพิจารณาผลงาน ถ้า
ผ่านการอนุมัติ อาจารย์ก็จะแจ้งให้กับนิสิตทราบและผลงาน
ก็จะถูกเก็บที่ห้องสมุด แต่ในกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัตินิสิตก็
ต้องทําการปรับปรุงผลงานและส่งผลงานใหม่อีกรอบให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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4.1 วิเคราะห์การท างานของระบบ 
 ในข้ันตอนของการวิเคราะห์ระบบ หลังจากที่ผู้จัดทํา
โครงงานได้ทําการศึกษากระบวนการทํางานเดิม จึงได้ทํา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ออกมาเป็นแผนภาพยูส
เคสไดอะแกรม (Usecase Diagram) แผนภาพซีเควนซ์
ไดอะแกรม(Sequence Diagram) แผนภาพคลาส
ไดอะแกรม (Class Diagram) และออกแบบ ER Diagram 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Usecase Diagram)  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต 

 

จากภาพที่ 2  Usecase Diagram ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต แสดงถึง
กิจกรรมหลักในการดําเนินงานผ่านระบบโดยมีผู้รับผิดชอบ
การดําเนินงานได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ ได้แก่
นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ใช้งานทั่วไป โดยนิสิตจะ
สามารถทําการจัดการข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูลผลงาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถทํางานอนุมัติผลงานของนิสิตในที่
ปรึกษาได้และทําให้ผลงานถูกเผยแพร่ ทําให้ผู้ใช้ทั่วไป
สามารถค้นหาผลงานของนิสิตได้  

 

4.2. ออกแบบการท างานของระบบ 

เมื่อทําดําเนินการออกแบบ Usecase Diagram แล้ว
ผู้จัดทําโครงงานได้ทําการออกแบบโครงสร้างของระบบด้วย
แผนภาพ Class Diagram เพ่ือช่วยในการออกแบบระบบว่า 
ส่วนประกอบต่างๆของระบบมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และ
เพ่ือใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลต่อไป โดยการออกแบบ
แผนภาพคลาส Class Diagram) เพ่ือแสดงถึงแอตทริบิวต์ 
และเมธอดในการดําเนินงานของอ็อบเจ็คต์ แสดงดังภาพที่ 
3  
 

ภาพที่ 3 แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class Diagram)  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต 

 

จากภาพที่ 3 แสดงถึงแอตทริบิวต์และเมธอดในการ
ดําเนินงานของความสัมพันธ์กันในแต่ละคลาส โดยเมื่อมีการ
ดําเนินงานกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงจะแสดงถึง
ความสัมพันธ์และการเรียกใช้งานคลาสที่มีความสัมพันธ์กัน 
เช่น กระบวนการการจัดการข้อมูลผลงาน สามารถเขียน
ความสัมพันธ์ด้วยแผนภาพซีเควนซ์ไดอะแกรม แสดงดังภาพ
ที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) 

กระบวนการการจัดการข้อมูลผลงาน 

 

จากภาพที่  4 แสดง ถึงแผนภาพการอ ธิบายของ
กระบวนการการจัดการข้อมูลผลงาน โดยมีคลาสที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงาน ด้วยกัน 4 คลาส และเชื่อมโยงการทํางาน
โดยการเรียก Method ในแต่ละคลาส ประกอบด้วย  
calss port , class student , class year , class 

typeport จากน้ันผู้จัดทําโครงงานได้ทําการออกแบบ  
ER Diagram ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในของ

1026



The 4
th

 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC
2
) 2016 

 

 
ตารางที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบสารสนเทศ 
เ พ่ือการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต  
ดังภาพที่ 5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 (ER Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อ 

 
การจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต 

 จากภาพที่ 5 แสดงถึงตารางที่มีความสัมพันธ์ในการ
จัดเก็บข้อมูลภายในระบบที่ทําการพัฒนา ประกอบด้วย
ตารางทั้งหมด 9 ตาราง คือ Teacher , Student , Port , 

Major , Typeport , Year , Job description ,Company 

, Prefix ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  
 

4.3 พัฒนาระบบ 

ผู้จัดทําโครงงานได้ทําการพัฒนาระบบโดยพัฒนาใน
รูปแบบ Web Application โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP 

และตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล
ภายในระบบ และเมื่อดําเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้วทาง
ผู้ดําเนินงานวิจัยได้ทําการพัฒนาระบบโดยพัฒนาในรูปแบบ 
Web-based Application โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP และ
ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบและ
ดําเนินการทดสอบและทําการติดต้ังเป็นเครือแม่ข่าย แสดง
ได้ดังภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 ระบบจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต 

 

ภาพที่ 6 เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรม ทดสอบและติดต้ัง
โปรแกรมไว้ที่เครื่องแม่ข่ายเรียบร้อยสามารถทําการเรียกใช้
งานโปรแกรมผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ระบบจะแสดงหน้าเข้า
สู้ระบบ และเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอ
การทํางานตามสิทธ์ิต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้รับ 

 
5. ผลการด าเนินงาน 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและโครงงาน
นิสิต ทําให้ได้โปรแกรมเว็บที่สามารถนําไปใช้ในด้านการเก็บ
ข้อมูลผลงานของนิสิต ดังน้ี 1) สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว
ของนิสิต 2) สามารถจัดการข้อมูลผลงานของนิสิต 3) 

สามารถอนุมัติผลงาน 4) สามารถตรวจสอบสถานะผลงาน
ทั้งของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 5) สามารถจัดการข้อมูล
พ้ืนฐานของระบบและ 6) สามารถค้นหาผลงานของนิสิต 
เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการจะศึกษา 

 จากผลการดําเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดง
รายละเอียดการดําเนินงานทางด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 การจัดการประเภทผลงาน 
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ภาพที่ 8 การจัดการข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 จากภาพที่ 7 และภาพที่ 8 เป็นหน้าจอการจัดการข้อมูล
การต้ังค่าเบื้องต้นของระบบ และส่วนจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการบริหารข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ และ
ข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดเก็บผลงานสหกิจศึกษาและ
โครงงานนิสิต ซึ่งในส่วนน้ีจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ 
จากน้ันนิสิตก็จะสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวและสามารถ
จัดการข้อมูลผลงานได้ดังน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 9 จัดการข้อมูลส่วนตัวของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 10 จัดการข้อมูลผลงานสหกิจศึกษาและโครงงาน 

 

 จากภาพที่ 9 เป็นการจัดการข้อมูลส่วนตัวของนิสิต โดย
สามารถระบุอาจารย์ที่ปรึกษา สถานประกอบการ ตําแหน่ง
งานและข้อมูลส่วนตัวของนิสิต โดยระบบจะมีการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนตัวพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษา สถานประกอบการ
และตําแหน่งงานที่นิสิตได้เลือก โดยจะสามารถแสดงข้อมูล
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทราบในส่วนของการอนุมัติผลงาน
ของนิสิตและตรวจสอบสถานะของผลงาน 

 ภาพที่ 10 เป็นการจัดการผลงานสหกิจศึกษาและ
โครงงานของนิสิต โดยสามารถระบุปีการศึกษา ประเภทของ
ผลงาน ไฟล์ผลงานและข้อมูลผลงาน โดยระบบจะมีการ
จัดเก็บข้อมูลผลงานพร้อมกับไฟล์ผลงาน โดยจะแสดงข้อมูล
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทราบในส่วนของการอนุมัติผลงาน
ของนิสิตในที่ปรึกษาและผู้ใช้ระบบทั่วไปได้ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 11 การค้นหาผลงานของนิสิต 

 
 จากภาพที่ 11 เป็นหน้าจอการค้นหาข้อมูลผลงานของ
นิสิตซึ่ งเป็นเมนูสําหรับผู้ ใช้ระบบทั่วไป สามารถค้นหา
ผลงานของนิสิต โดยสามารถเลือกปีการศึกษาและประเภท
ของผลงานก่อน ทําการค้นหา โดยจะแสดงรายละเอียด 
ปีการศึกษา ประเภทผลงาน ชื่อผู้จัดทําและชื่อผลงาน ซึ่ง
สามารถคลิกตรงชื่อผลงาน แล้วจะแสดงเป็นเอกสารไฟล์
ผลงาน 
 

6. สรุป 
 จากการดําเนินงานการจัดทําโครงงานน้ี ผู้ จัดทํา
โครงงานได้ พัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการ
ผลงานสหกิจศึกษาและโครงงานนิสิต ซึ่งใช้กระบวนการใน
การพัฒนาระบบตามข้ันตอนวงจรในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (SDLC) โดยใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ ซึ่งได้ใช้ UML เป็นเครื่องมือในการออกแบบ และ
พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ในการ
พัฒนา ซึ่งจากกระบวนการการพัฒนาระบบ ส่งผลดีต่อการ
บริหารจัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การจัดการ ทั้งยังลดปัญหาการใช้ทรัพยากรกระดาษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและยังสามารถ
อํานวยความสะดวกให้กับนิสิตในการส่งผลงานและอาจารย์
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ที่ปรึกษาในการอนุมัติผลงานของนิสิต อีกทั้งการพัฒนา
ระบบยังรวบรวมผลงานของนิสิตไว้ในแหล่งเดียวกันเพ่ือง่าย
สะดวกในการค้นหาของบุคคลที่สนใจ 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานฟาร์มไก่ผ่านเว็บแบบ Responsive 
Management Information System for Chicken Farm through Responsive Web 

นิลาวรรณ ธูปหอม และ อรสา เตติวัฒน์*
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  : . .  

บทคัดย่อ 
      ข้อมูลฟาร์มไก่มีความส าคัญต่อเกษตรกรมาก ดังนั้น
เกษตรกรจึงต้องมีการจัดการฟาร์มที่ดี  การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
ฟาร์มไก่ผ่านเว็บแบบ Responsive โดยการศึกษานี้เริ่มจาก
การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไก่ และการจัดการฟาร์มไก ่
จากนั้นท าการสัมภาษณ์เกษตรกรเพื่อสอบถามความ
ต้องการในระบบ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องการจากระบบนี้
คือสามารถจัดการข้อมูลฟาร์มผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บ
เล็ตได้  จากนั้นท าการวิ เคราะห์ เ ชิงวัตถุด้วย Unified 

Modeling Language แล้วท าการออกแบบ user 

interface และน ามาพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP, 

HTML,/CSS,/JavaScript/ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ แ บ บ 
responsive ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จ าลอง ใช้ 
MySQL ส าหรับจัดการฐานข้อมูล ใช้ Bootstrap ส าหรับ
จัดรูปแบบของเว็บ จากนั้นน ามาท าการทดลองและประเมิน
ผู้ใช้จ านวน 15 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69/ ซึ่งแสดงว่า
ระบบนี้สามารถช่วยให้เกษตรกรจัดท ารายงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบยังใช้งานง่ายและ
สามารถเข้าถึงได้ทั้งคอมพิวเตอร์เดสก์ท๊อป แท๊บแล็ต และ
สมาร์ทโฟน  
ค าส าคัญ:/ระบบ าร นเท  ฟาร์มไก่  เ ็บ  

Abstract 
     Information of chicken farms is important to 

farmers. Therefore, farmers need have a good farm 

management. This study aimed to develop a 

management information system for chicken farm 

using responsive web. This study started from 

collecting data related to chickens and farm 

management. Next, the interview with farmers were 

conducted in order to ask the system requirements. 

One requirement is that they want to have a system 

that can manage the farm through mobile phones 

and tablets. Then, data was analyzed using object-

oriented analysis and design with UML. Next the user 

interface was designed. After that system was 

developed using PHP, HTML, CSS, JavaScript for 

developing responsive web, Apache as a web server, 

MySQL for managing database, and Bootstrap for 

formatting web. Next, the system was tested and 

evaluated by 15 users. The result showed that users 

were satisfied with system performance at a high 

level with the average score of 4.26 and standard 

deviation of 0.69. This showed that This system can 

help farmers to report accurately and quickly. The 

system also easy to use and accessible to both the 

desktop computer, tablet, and smartphones. 

       ( )  
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1. บทน า
ไก่ไข่มีการเลี้ยงกัน ย่างแพร่ ลายทั่ ภูมิภาคข งไทย

แต่แ ล่งเลี้ยงขนาดใ ญ่ที่ ุด ยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลาง าชีพการ
เลี้ยงไก่ ไข่ในประเท ไทยเป็น ีก าชีพ นึ่ งที่คนไทย
ประก บเพื่ ใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้ ง และในปัจจุบันก็ยังคงมี
ผู้ประก บการ ยู่มากมาย เป็น าชีพที่ ร้างงาน ร้างรายได้
ใ ้ผู้ประก บการเป็น ย่างดี การเลี้ยงไก่ไข่น กจากจะได้ไข่
เพื่ น ามาบริโภคในชี ิตประจ า ันแล้ ยัง ามารถน ามา
จ า น่ายเพิ่มรายได้ใ ้เก ตรกร ีกด้ ย การท าฟาร์มเลี้ยงไก่
พันธุ์ ไข่ซึ่ งมี แน โน้ม ในการท าธุรกิจ เพิ่ มมากขึ้ น      
จากการ ึก าลัก ณะการด าเนินงานทางด้านการจัดการ
ข้ มูลข งฟาร์ม ในเบื้ งต้นพบ ่าการท างานประจ า ันมีการ
จดและการค าน ณ บันทึกลงใน มุดเท่านั้นยกตั ย่างเช่น 
การจดบันทึกข้ มูลงานประจ า ัน ใน ลาย  ครั้งที่มีการ
บันทึก และการค าน ณผิดพลาด ในการท าใ ้เกิดค าม
ล่าช้า และได้รับข้ มูลที่ไม่ถูกต้ ง 
    ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป ย่างร ดเร็ เมื่
เทียบกับใน ดีตที่ผ่านมา ท าใ ้จ าน นผู้ใช้เทคโนโลยี
าร นเท มีเพิ่มขึ้นทุก ันและได้กลายมาเป็น ่ น นึ่งที่

จ าเป็นต่ การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเ ล่านี้ได้แก่ ินเท ร์เน็ต ระบบเครื ข่าย และ
ระบบ าร นเท เพื่ การ ิเคราะ ์และการช่ ยตัด ินใจ จึง
ถื ่าเป็นตั  าคัญที่จะช่ ยใ ้ผู้ใช้ ามารถเก็บร บร ม
ข้ มูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้ มูล การ
ประม ลผล และการ ิเคราะ ์ข้ มูล ามารถท าได้ง่ายขึ้น มี
ค่าใช้จ่ายต่ าลง  ค ามก้า น้าข งระบบ าร นเท และเ ็บ
เทคโนโลยีแบบ  มีค ามก้า น้า ย่างมาก 
ช่ ยใ ้ ามารถเข้าถึงข้ มูลได้แบบทุกที่ทุกเ ลาด้ ย ุปกรณ์
ต่าง  ซึ่งท าใ ้ผู้ใช้งานมีค าม ะด ก บายในการเข้าถึง
และเข้าใช้ าร นเท ย่างมากยิ่งขึน้ 
    จากปัญ าที่เกิดขึ้นและค ามก้า น้าข งเทคโนโลยี
าร นเท  ผู้ ึก าจึง นใจที่จะพัฒนาระบบ าร นเท เพื่

การจัดการงานฟาร์มไก่ ผ่านเ ็บแบบ  เพื่ ช่ ย
 าน ยค าม ะด กใ ้แก่เก ตรกร ในการจัดเก็บ ค้น า

ข้ มูล รื การจัดท ารายงาน รุปเพื่ ลดค ามผิดพลาด 
ค ามซ้ าซ้ น ในการจัดการและจัดเก็บข้ มูลเพื่ นับ นุน
การบริ า ร ง านข ง เก ตรกร เลี้ ย ง ไ ก่ พั นธุ์ ไ ข่ ใ ้ มี
ประ ิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา
) เพื่ ึก าและพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัด

การงานฟาร์มไก่ผ่านเ ็บแบบ  
) เพื่ ประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข งระบบ

าร นเท เพื่ การจัดการงานฟาร์ม 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
.  แน คิดเกี่ย กับการจัดการงานฟาร์มไก่

         การจัดการฟาร์ม การจัด รรทรัพยากรข ง น่ ย
ธุรกิจฟาร์ม เช่น ที่ดิน แรงงาน ทุน ท่ีมี ยู่จ าน นจ ากัดมาใช้
ในการผลิตพืชและ ัต ์ เพื่ ใ ้ได้ตาม ัตถุประ งค์ที่ก า นด 
ภายใต้การเ ี่ยงและค ามไม่แน่น นการจัดการฟาร์มนี้จะ
ร มถึงการ างแผนผังและงบประมาณในการปลูกพืชและ
เลี้ยง ัต ์ การพัฒนา การผลิต การจัดการฟาร์มที่ดีนั้น 
น กจากจะใ ้ได้ก าไร ูง ุด ซึ่งเป็นเป้า มายที่  าคัญที่ ุด
แล้ ยังต้ งค านึงถึงเ ลาพักผ่ น การคบ า มาคมกับบุคคล
ื่น การท่ งเที่ย  การท าบญุกุ ล ตล ดจน การใช้เ ลา ่าง

กับคร บครั ด้ ย ฉะนั้น การจัดการฟาร์มที่ดี น กจากใ ้ได้
ตาม ัตถุประ งค์ที่ก า นดแล้  ยังจะต้ งแบ่งเ ลาใ ้
เ มาะ มด้ ยการจัดการฟาร์ม มายถึง การจัด รร
ทรัพยากรที่มี ยู่ ย่างจ ากัด คื  ที่ดิน ทุน แรงงานในการท า
การเก ตรใ ้เกิดประโยชน์ เพื่ ใ ้มีรายได้ต่ เนื่ งและก าไร
ูง ุดภายใต้ ถานการณ์ข งการเ ี่ยงภัยและค ามไม่

แน่น น จัดการฟาร์มมิได้มุ่ง ังเพียงก าไร ูง ุดเท่านั้น แต่
ยังมีจุดมุ่ง มายที่ก่ ใ ้เกิดรายได้ ย่างต่ เนื่ งจากกิจกรรม
ภายในฟาร์ม โดยเฉพาะการจัดการฟาร์มในลัก ณะไร่นา

นผ มข งเก ตรกรไทย ที่จะใ ้มีรายได้ประจ า ัน 
ประจ า ัปดา ์ ประจ าเดื นประจ า ามเดื น กเดื น และ
รายปี ตล ดจน ่งเ ริมใ ้มีการพัฒนาฟาร์มลัก ณะ
ดังกล่า เป็นแ ล่ง า ารและใช้ ยในครั เรื นด้ ย 

       ( )  
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น กจากการเพิ่มรายได้แล้  ย่างไรก็ตามยังพิจารณาถึง
ค ามกินดี ยู่ดี ค ามมี น้าตาใน ังคม ค ามรื่นรมย์ในชี ิต
ค าม ุขในคร บครั  การพักผ่ น ย่ นใจ ตล ดจนค าม
มั่นคงใน าชีพการเก ตรด้ ย           

  การจัดการฟาร์มค าม  าคัญดังนี ้
            )กการบริ ารและจัดการทรัพยากรที่มี ยู่ ย่าง
จ ากัด และเป็นแน ทางแก้ปัญ ากิจกรรมภายในฟาร์ม 
            )กการใช้ปัจจัยการผลิตในฟาร์มใ ้เกิดประโยชน์
ูง ุด 

            )กการคัดเลื กกิจกรรมการผลิตใ ้ ดคล้ งกับ
ทรัพยากรที่มี ยู่ตล ดจนค ามรู้ค าม ามารถและทัก ะ
ข งเจ้าข งฟาร์ม 
            )กการจัดการด้านแรงงานและเงินทุนใ ้ เกิด
ประโยชน์ ูง ุด  
            )กพื้ นที่ ก าร เก ตร เริ่ มมี ขนาด เล็กลงและ
ทรัพยากรเริ่มจ ากัด ไม่ ่าพื้นที่ รื แรงงานก็ตามดังนั้นจึง
จ าเป็นต้ งเพิ่มธุรกิจภายในฟาร์มที่มีขนาดเท่าเดิมใ ้มากขึ้น 
โดย า ัยการจัดการฟาร์มที่ถูกต้ งและเ มาะ ม 
            )กการ างแผนและการ ิเคราะ ์ฟาร์ม เพื่ จะได้
ก า นดทิ ทางการผลิตใ ้ ดคล้ งกับทรัพยากรและค าม
ต้ งการข งตลาด ิ่ง  าคัญใ ้เกิดค ามเ ี่ยงน้ ยท่ี ุด 
            )กเนื่ งจากการตลาดน า น้าการผลิต ดังนั้น 
การจัดการฟาร์มจึงต้ งตระ นักถึงระบบการตลาด การซื้
การขายผลผลิต ช่ ยระยะเ ลาและคุณภาพข งผลผลิต 
เป็นต้น  

  ัตถุประ งค์ข งการจัดการฟาร์มคื  
            )กเพื่ ใ ้มีการ างแผนและงบประมาณฟาร์มที่
เ ็นเป็นรูปธรรม 
           )กเพื่ ใ ้มีการจัดการในการใช้ที่ดิน แรงงาน ทุน
และปัจจัยการผลิตได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ 
           )กเพื่ ใ ้มีการจดบันทึกและจัดท าบัญชีรายรับ
รายจ่าย ที่เกี่ย ข้ งกับกิจกรรมในฟาร์ม  

 .  แน คิดเกี่ย กับระบบ าร นเท  
        ระบบ าร นเท  (  ) มายถึง 

ระบบที่มีการน าค มพิ เต ร์มาช่ ยในการร บร ม จัดเก็บ 
รื จัดการกับข้ มูลข่า ารเพื่ ใ ้ข้ มูลนั้นกลายเป็น
าร นเท ท่ีดี ามารถน าไปใช้ในการประก บการตัด ินใจ

ได้ ในเ ลา ันร ดเร็ และถูกต้ ง ระบบ าร นเท
ประก บด้ ย งค์ประก บดังน้ี  

)ก  มายถึง ุปกรณ์ที่เกี่ย ข้ งในการ
จัดกระท ากับข้ มูล ทั้งที่เป็น ุปกรณ์ค มพิ เต ร์และ
ุปกรณ์ ื่น  เช่น เครื่ งค มพิ เต ร์ เครื่ งคิดเลข  

)ก  มายถึง ชุดค า ั่ง รื เรียกใ ้เข้า
ง่าย ่า โปรแกรม ที่ ามารถ ั่งการใ ้ค มพิ เต ร์ท างานใน
ลัก ณะที่ต้ งการภายใต้ข บเขตค าม ามารถท่ีเครื่ ง 
ค มพิ เต ร์ รื โปรแกรมนั้น  ซ ร์ฟแ ร์แบ่ง กเป็น
ซ ต์ฟแ ร์ระบบและซ ตฟ์แ ร์ประยุกต์  
            )ก  มายถึง กลุ่มผู้คนที่ท างาน รื เกี่ย ข้ ง
กับระบบ าร นเท   
         )ก  มายถึง ข้ เท็จจริงต่าง  ที่ าจ ยู่ใน
รูปแบบต่าง  การแ ดงผลต่าง  ไม่ ่าจะเป็น ตั นัง ื  
แ ง ี เ ียง ัญญาณ ิเล็กทร นิก ์ ภาพ ัตถุ รื  ลาย  
ย่างผ มผ านกัน  

          )ก / มายถึง ข้ันต น กระบ นการต่าง 
 ในการปฏิบัติงานในระบบ าร นเท  

   เมื่ ทั้ง  ่ นดังกล่า ข้างต้น ท างานประ านกัน 
่งผลใ ้ข้ มูลเกิดการประม ลผลและน าไปใช้ประโยชน์ คื  
าร นเท  ซึ่ง ารเ นท นี้จะเป็น าร นเท ที่ดี จะต้ ง

เป็น าร นเท ที่มีค ามถูกต้ ง ตรงกับค ามต้ งการข ง
ผู้ใช้และทันเ ลาในการใช้งาน  

  ่ นประก บข งระบบ าร นเท  
)ก ่ นที่น าเข้า ( )/ได้แก่การร บร มและ

การจัดเตรียมข้ มูลดิบ
)กการประม ลผล ( ) เกี่ย ข้ งกับ

การเปลี่ยนและการแปลงข้ มูลใ ้ ยู่ในรูปข ง ่ นแ ดงผล
ที่มีประโยชน์ ตั ย่างข งการประม ลผลได้แก่การค าน ณ 
การเปรียบเทียบ 

     )ก ่ นที่แ ดงผล ( ) เกี่ย ข้ งกับการ
ผลิต าร นเท ที่มีประโยชน์ มักจะ ยู่ในรูปข งเ ก าร 
รื รายงาน 

  )กผล ะท้ นกลับ ( )/คื ่ นแ ดงผลที่
ใช้ในการท าใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ ่ นที่น าเข้า รื ่ น
ประม ลผล เช่น ค ามผิดพลาด รื ปัญ าที่เกิดขึ้น าจ
จ าเป็นต้ งแก้ไขข้ มูลน าเข้า รื ท าการเปลี่ยนแปลงการ
ประม ลผลเพื่ ใ ้ได้ ่ นแ ดงผลที่ถูกต้ ง 

       ( )  

1032



 .  แน คิดเกี่ย กับการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบ 
 การ กแบบระบบเชิง ัตถุด้ ย  เป็นเครื่ งมื

ใ ม่ที่ เริ่มประยุกต์ใช้กับระบบงานมากขึ้น เพราะเป็น
เครื่ งมื ที่มีค าม ลาก ลายในการแ ดงแบบซ ฟต์แ ร์
เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ ลักการ กแบบ  (  

 ) รูปแบบข งภา ามี  
เป็น ัญลัก ณ์  า รับ ื่ ค าม มาย มีกฎระเบียบที่มี
ค าม มายต่ การเขียนโปรแกรม 

/ /เป็นแบบจ าล งทาง ถาปัตยกรรม
ข งระบบในมุมม งต่าง  ซึ่งใน   นี้จะ
ประก บด้ ยได ะแกรม  ได ะแกรม คื  )/  

 )   ) /  
)   )            
)   )   )

  ในที่น้ีเลื กใช้ได ะแกรมคื  
  และ    

 .  แน คิดเกี่ย กับเ ็บแบบ  
 มายถึง การ กแบบเพียงครั้งเดีย  

แต่ ามารถใช้ได้กับทุกขนาดข ง น้าจ  โดยเ ็บไซต์จะ
ามารถตร จจับขนาดข ง น้าจ  และปรับขนาด และ 

 ใ ้เ มาะ ม โดย า ัยการท างานร่ มกันระ ่าง
เทคโนโลยีต่าง  ดังต่ ไปนี้ คื   ข งเ ็บแบบ 

  รูปภาพแบบ   และ  
 ใ ้ร งรับขนาด น้าจ ข ง ุปกรณ์ทุกชนิดตั้งแต่

ค มพิ เต ร์ที่ มี ขนาด น้ าจ ลาก ลายไปจนถึ ง
โทร ัพท์มื ถื    และ  ต่าง  ที่มี
มาตรฐานขนาด น้าจ ท่ีแตกต่างกัน  
         การท าเ ็บ  จะใช้เทคนิค ลาย ย่าง
ร่ มกันเช่น     และ  

  
               )กการท า   เป็นการ กแบบ  
ใ ้เป็นแบบ  คื การที่ไม่ได้ก า นดขนาดข ง  
แบบตายตั แต่จะก า นดใ ้ ัมพันธ์กับ ิ่ง ื่น  

)กการท า /  เป็นการก า นด
ขนาดข ง  ต่าง  ใ ้มีค าม ัมพันธ์กับขนาด
น้าจ ท่ีแ ดงผล  

 ประโยชน์ข งการท าเ ็บไซต์แบบ  

 )กร งรับการใช้งานข งทุก ุปกรณ์ 
        )กประ ยัดค่าใช้จ่ายและประ ยัดเ ลาในการ

จัดท า โดยที่ไม่ต้ งท าแยก น้าระ ่าง  และ 
  

 )กง่ายต่ การแก้ไขและการจัดการ  
 .  งาน ิจัยท่ีเกี่ย ข้ ง 

       เพ็ญพิมล นิรานนท์ ( ) ได้ท าการ ึก าและ
พัฒนาระบบฐานข้ มูลการจัดการฟาร์มโคนม โดยเริ่ม
การ ึก าค้นค ้าร บร มข้ มูลเกี่ย กับข้ มูลโคนม ข้ มูล
พันธุ์ประ ัติโคนม ข้ มูลการใ ้ผลผลิต ข้ มูลประชากรโค
นม ข้ มูลการเจริญเติบโต ข้ มูลการผ มพันธ์ุ ข้ มูลการใ ้
า าร ข้ มูลพนักงาน โดยใช้โปรแกรม  ร้าง

ฐานข้ มูล และใช้โปรแกรม  เช่ื มต่ ฐานข้ มูลเพื่ ใ ้
ผู้ใช้ ามารถบันทึก แก้ไข ลบ ค าน ณและการแ ดงข้ มูล
ด้านต่าง ในการจัดการฟาร์ม เป็นต้น ใน ่ นข งการ
ปฏิบัติงานข งเก ตรกร รื เจ้าข งฟาร์ม ามารถใช้งานได้
จริง ามารถน าข้ มูลมาประม ลผลได้ง่ายและ ะด กขึ้น 
โดยใช้โปรแกรม   และใช้  ในพัฒนาเ ็บ
แบบ       
        กา เดื น ท งมาเ ง ( ) ได้ท าการ ึก าและ
พัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัดการฟาร์มไก่ กรณี ึก า 
ท งมาเ งฟาร์ม ที่พัฒนาขึ้นมานี้ การท างานข งโปรแกรม
จะเป็นการเก็บข้ มูลไก่ และ า ารไก่ ในการท าฟาร์ม เพื่
ช่ ยในการบริ ารจัดการ ามารถก า นด ิทธิการใช้งานได้
่าบุคคลใด ามารถใช้งานกับระบบนี้ได้บ้าง เพื่ ป้ งกัน

บุคคลภายน กเข้ามาใช้ระบบ โดยบุคคลที่จะเข้ามาใช้ระบบ
นี้ได้จะต้ งมี ช่ื  และร ั ผ่าน ซึ่งจะท าใ ้ข้ มูลต่าง  
ภายในระบบมีค ามปล ดภัยมากขึ้น มีรูปแบบและการใช้
งานที่ง่ายและ ามารถเรียกดูข้ มูลต่าง  รื กรายงาน
ได้  

4. วิธีด าเนินการศึกษา มีดังนี้
.ก ึก าเ ก าร ทฤ ฏีงาน ิจัยและเทคโนโลยีที่

เกี่ย ข้ ง 

       ( )  

1033



.ก ึก าค ามต้ งการข งผู้ใช้จากการ บถามค าม
ต้ งการข งผู้ใช้งานได้ระบุมา ่า ยากใ ้ระบบ ามารถดู
ข้ มูลผ่านบนโทร ัพท์มื ถื และแท็บเล็ตได้ 

.ก ึก าระบบงานเดิมโดย ึก าการจัดเก็บระบบข้ มูล
ข งฟาร์ม ่ามีการจัดเก็บข้ มูลแบบไ น และมีบุคคล 
เ ก าร และเครื่ งมื ท่ีเกี่ย ข้ ง ย่างไร 
    ./ ิเคราะ ์ระบบโดยน าข้ มูลมาที่ได้จาการ ึก ามาท า
การ ิเคราะ ์ ่าการจัดการฟาร์มแบบเดิมมีข้ บกพร่ ง รื
ปัญ าในการด าเนินงาน ย่างไรบ้าง าเ ตุข งปัญ า
ดังกล่า เกิดขึ้นมาได้ ย่างไรและค รมี ิ่งใดเพิ่มเติมเพื่ ใ ้
การด าเนินงานมีค าม มบูรณ์มากยิ่ งขึ้น/โดย ิเคราะ ์
ระบบแบบ  และ ิเคราะ ์ระบบเชิง ัตถุด้ ย  

.ก กแบบ  /ระบบ าร นเท เพื่ การ
จัดการงานฟาร์มไก่ผ่านเ ็บแบบ  ท าการ

กแบบระบบใ ้ตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้งาน  
.กพัฒนาระบบ ซึ่งพัฒนาระบบโดยใช้ภา า 

 /  / /ในการพัฒนาเ ็บแบบ 
 ใช้  เป็นเ ็บเซิร์ฟเ ร์จ าล ง ใช้ 

  า รับจัดการฐานข้ มูล ใช้   า รับ
จัดรูปแบบข งเ ็บ  

.กทด บระบบเป็นการทด บระบบที่พัฒนาก่ นที่
จะน ามาใช้งานจริง เพื่ ลดข้ ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการ
น ามาใช้จริง 

.กปรับปรุงและแก้ไขข้ ผิดพลาดข งระบบ ลังจากที่มี
การทด บระบบแล้  

.กประเมินประ ิทธิภาพข งระบบในด้าน 
/      

และ  โดยการ บถามจากผู้ใช้งาน 
.กจัดท าคู่มื การใช้งานและ รุปผลการด าเนินงาน

5. ผลการศึกษา
.  ผลการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบ

         โดย า ัย ลักการ/ /(   
) มาใช้ในการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบงาน 

ธิบายการท างานข งระบบ เป็น ัญลัก ณ์ รื ธิบาย
ด้ ยภาพประก บต่าง  ประก บด้ ย    
ภาพร มข งระบบดังแ ดงในรูปที่    ดัง
แ ดงในรูปที ่  

 รูปที ่     ภาพร มข งระบบ 

รูปที ่    ภาพร มข งระบบ 
 .  ผลการพัฒนาระบบ 
      จากการพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัดการงาน

ฟาร์มไก่ผ่านเ ็บแบบ  ามารถแยกรายระ
เ ียดระบบ ซึ่งได้ดังแ ดงในรูปที ่  ดังนี้   

            

                      

               

            

                     

            

                   
                   

                 

       ( )  
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รูปที่  น้าแรกข งระบบ 

รูปที ่  น้าจัดการผู้ใช้ 

รูปที ่   น้าจัดการข้ มลูประจ า ัน 

รูปที ่6 น้ารายงานข้ มูลประจ า ัน 

รูปที ่  น้ารายงาน รุปรายรับรายจ่าย 

รูปที ่  น้ากราฟแ ดงจ าน นไกต่าย 

    .  ผลการประเมิน  
ตารางที่  ผลการประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพ
ข งผู้ใช้ระบบ 

ตารางที่  แ ดงผลการประเมินโดยผู้ใช้งานระบบจ าน น 
 คน พบ ่าผู้ใช้มีค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข งระบบ

       ( )  
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ยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย .  ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.  

 .  รุปผลการ ึก า 
    ผลจากการ ึก าและพัฒนาระบบ าร นเท เพื่

การจัดการงานฟาร์มไก่ผ่านเ ็บแบบ  จากการ
ประเมินระบบพบ ่าผู้ใช้มีค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข ง
ระบบ ยู่ในระดับมาก แ ดง ่าระบบนี้ ามารถช่ ยใ ้
เก ตรกรลดระยะเ ลาในการเขียนรายงาน ลดข้ ผิดพลาด
ข งข้ มูลและ ะด กเข้าถึงข้ มูลได้ง่ายขึ้น ามารถเข้าถึง
ได้ทั้งค มพิ เต ร์เด ก์ท๊ ป แท๊บแล็ต และ มาร์ทโฟน 

6. เอกสารอ้างอิง
 มนิ า น ลเต็ม. ( ). ไข่ไก ่ ืบค้นเมื่   เม ายน 

จาก :// . . . / /
.  

 รุณี ปิ่นประ งค์ และคณะ. ( ). การจัดการฟาร์ม. 
กรุงพเทพ : เมธีทิป ์ จ ากดั 
 พิชัย เ ลื ง รุณ. ( ). ค าม มายข งระบบ

าร นเท . ืบค้นเมื่   ตุลาคม  จาก  
:// . /  

 ค าม มายและบทบาทข งระบบ าร นเท . /( )./ 
ืบค้นเมื่ / /ตุลาคม/ /จาก 

:// . . . / / /  
/ /
.  

 ณาตยาณี เลี่ยนจ้าย. ( ). ลักการพัฒนาระบบเชิง  
     ัตถุ. กรุงเทพ : ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้า
 ธนบุรี 

 มาท าค ามรู้จักกับ  . ( ). 
ืบค้นเมื่   เม ายน  จาก 

:// . / / /
 

  พื้นฐานการท าเ ็บแบบ ./( )./ ืบค้น
เมื่ / /เม ายน/ /จาก  

:// . . / / /พื้นฐานการท าเ ็บแบบ
 

     การแ ดงผลเ ็บไซต์ที่
ร งรับทุก น้าจ การท างาน. ( ). ืบค้นเมื่   
เม ายน  :// . . . / 

 / / /  
 เพ็ญพิมล นิรานนท์. ( ). ระบบฐานข้ มลูการ
จัดการฟาร์มโคนม. / ืบค้นเมื่   เม ายน  จาก
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บทคัดย่อ 
 เด็กเป็นอนาคตของชาติกใดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยกใมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวมะใการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถมพโดย
การศึกษานี้เริ่มจากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การสร้างวินัยส าหรับเด็กแแล้วท าการวิเคราะห์เนื้อหาการ
สร้างวินัยส าหรับเด็กประถมดโดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือขการ
สร้างวินัยในการทิ้งขยะดและการสร้างวินัยในการออม แล้ว
ท าการออกแบบเรื่องราวการสร้างวินัยทั้ง 2 ด้านเป็นนิทาน
การ์ตูนเพื่อให้เด็กสนใจดจากนั้นท าการออกแบบสตอรี่
บอร์ดกแล้วพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมAdobe 
Flash CS6 ในการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย ใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator CS6 ในการ
ออกแบบฉากและท าตัวการ์ตูน จากนั้นจัดท าเป็นแอพลิ
เคชั่ น ผ่ าน ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์  แล้ วน ามา
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย ผลการ
ประเมินจากผู้ใช้สื่อจ านวน 20 คน พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้สื่ออยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.15 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริม
การสร้างวินัยส าหรับเด็กประถมนี้มีความน่าสนใจ สามารถ
ช่วยส่งเสริมการสร้างวินัย และพัฒนาตนเองต่อไปในด้าน
การคัดแยกขยะ และการออม 

ค ำส ำคัญ: การสร้างวินัย  เด็กประถม  สื่อมัลติมีเดีย 

Abstract 
 Children are the future of the nation. Thus it is 
important to encourage children to have disciplines 
and responsibility to themselves and the public. 
This study aims to develop multimedia to promote 
the disciplines for primary school students. The 
study began by researching information about 
disciplines for children. Then, data analysis was 
conducted. The analysis found that disciplines for 
primary school children were divided into two 
areas: the discipline of trash and the discipline of 
saving. After that, the story of the two disciplines in 
a comic tale was designed in order to interest 
primary school students. Next, the storyboard was 
created. Next, multimedia was developed using 
Adobe Flash Professional CS6 for developing 
multimedia animation, Adobe Photoshop CS6 
program and Adobe Illustrator CS6 for designing 
scenes and comics. After that multimedia 
application was developed through the Android 
operating system. Then, multimedia was tested and 
evaluated by 20 users. The result showed that 
users were satisfied with the average score of 4.14 
and standard deviation of 0.15 This showed that 
the multimedia was attractive, interesting, and easy 
to use. This multimedia can help to promote 
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disciplines for the primary school students and to 
further develop themselves. 

Keywords :”Discipline,..Primary..School..Student, 

Multimedia 

1. บทน า
ในปัจจุบันสังคมไทยได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดย

มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก แต่ในขณะที่
สังคมก าลังพัฒนาไปนั้นความมีระเบียบวินัยของคนไทยก็เริ่ม
ลดน้อยลง ซึ่งจะสังเกตได้จาก การไม่ตรงต่อเวลา การไม่
ปฏิบัติตามกฎจราจรจนเกิดอุบัติเหตุ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
การขาดประชุมดูจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนใน
สังคมไทยไปแล้วและการเรียนการสอนส าหรับปัจจุบันก็
มุ่งเน้นด้านการศึกษาการให้ความรู้เป็นหลัก โดยลืมไปเลยว่า
การที่เด็กจะเก่งได้นั้นก็ต้องมีวินัยควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นการ
สร้างวินัยในสังคมไทยจึงจ าเป็นต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็ก 
ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เด็กจึงควรได้รับการปลูกฝัง
ให้เกิดการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติ อบรมฝึกหัดให้มีความ
พร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่ การดูแล
ตัวเองและการบริหารเวลารวมถึงการช่วยเหลืองานบ้านเล็ก 
ๆ น้อย ๆ เท่าที่เด็กจะสามารถช่วยได้ เพื่อฝึกให้เด็กมีความ
พร้อมก่อนท่ีจะเผชิญกับสังคมที่กว้างมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  

 การสร้างวินัยควรฝึกตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะในเด็ก
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชาติ เพราะ
เด็กวัยนี้มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนา
ทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์  สั งคม จิตใจ สติปัญญา
ตลอดจนบุคลิกภาพต่าง ๆ เป็นวัยที่เรียนรู้ได้ง่าย จดจ าได้ดี
มีการคิดวิเคราะห์เป็นของตัวเอง เริ่มตัดสินใจเองได้ว่าอัน
ไหนถูกหรือผิด ฉะนั้นการส่งเสริมเรื่องวินัยให้กับเด็กโดยการ
ลงโทษหรือการบ่นพร่ าสอน อาจท าให้เด็กเกิดความเบื่อ
หน่าย จนไม่อยากฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เป็นได้เพราะ
เหมือนเป็นการบังคับซึ่งเด็กอาจเต็มใจกระท าหรืออาจไม่
เต็มใจกระท าก็ได้ แต่ถ้าเราสอดแทรกการส่งเสริมให้เด็กมี
วินัยโดยการใช้สื่อมัลติมีเดียเป็นตัวกลางในการสอนให้เด็ก
รู้จักการมีวินัยในตนเองมากขึ้น วิธีนี้จะท าให้เด็กเกิดความ
อยากรู้ไปในตัว เนื่องจากเป็นการสอนที่แหวกแนวจากการ
สอนแบบเดิม ๆ เมื่อได้เห็นได้ฟังก็อยากปฏิบัติตามมากกว่า
ต้องมาโดนท าโทษหรือฟังค าบ่นพร่ าสอน เพราะยุคสมัยนี้

เทคโนโลยีได้ก้าวไกล เด็กแทบจะทุกคนมีสมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ตเป็นของตัวเอง เด็กจะชอบอยู่ติดกับอุปกรณ์พกพา
เหล่านี้และให้ความสนใจมากกว่า ผู้ศึกษาจึงน าสื่อมัลติมีเดีย
มาเป็นตัวกลางเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากกว่า เพราะไม่ได้เป็นการบังคับเด็กแต่เป็นการที่เด็กเต็ม
ใจจะท ามากกว่า ในเมื่อเด็กมีวินัยในตนเองแล้วเรื่องความ
รับผิดชอบและการเรียนของเด็กก็จะดีขึ้นตามมา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามาก
ขึ้น มีเครื่องมือในการผลิตมัลติมีเดียที่ดีและพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว มีการเข้าถึงในเรื่องต่าง ๆ ได้ง่ายจึงเป็นที่สนใจของ
เด็กนักเรียน โดยเฉพาะสื่อด้านแอนิเมชัน เพราะช่วยให้ง่าย
ต่อการใช้งาน เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นด้วยคุณลักษณะ
องค์ประกอบของมัลติมีเดียนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือ
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ สามารถ
ที่จะสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ ได้แตกต่างกันไป 
และเมื่อการเติบโตของอินเตอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นและได้เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ทั้ งจากคอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตท าให้การรับข้อมูลข่าวสารเป็นไป
ได้ง่าย รวดเร็ว ทุกหนทุกแห่ง ฉะนั้นการน าเสนอสื่อผ่าน
หลาย ๆ อุปกรณ์ จึงเป็นสิ่งส าคัญในยุคสมัยปัจจุบันเพื่อเพิ่ม
โอกาสและช่องทางในการเข้าถึงสื่อมากยิ่งขึ้น แต่ยังมี
ข้อจ ากัดในการน าเสนอผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็นขนาดหน้าจอของแต่ละอุปกรณ์ที่มีขนาดไม่เท่ากัน ท า
ให้ประสิทธิภาพในการน าเสนอไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
ประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะลดน้อยลงไปด้วย สร้างความ
ไม่พอใจให้กับผู้ ใช้งาน ซึ่ งจะต้องค านึงถึงผู้ ใช้งานที่ ใช้
อุปกรณ์ในการเข้าถึงต่างกันด้วย 

 จ าก ปั ญ ห าที่ เกิ ด ขึ้ น ใน เรื่ อ ง ข อ ง วิ นั ย แ ล ะ
ความก้าวหน้าของสื่อมัลติมีเดีย ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม ให้
มีความน่าสนใจเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากสื่อและอยาก
น าไปปฏิบัติตาม ในสื่อจะมีนิทานการ์ตูนที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม มีเกม
คัดแยกขยะให้เด็กได้ฝึกแยกขยะก่อนลงถังซึ่งจะช่วยในเรื่อง
ของการมีวินัยให้เด็กได้ดูและปฏิบัติตามอีกด้วย สามารถ
แสดงผลได้ทั้ง สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อให้เด็กที่สนใจ
เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้มากข้ึน
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2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมให้เด็กมี

วินัยส าหรับเด็กประถม 
2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ในการใช้สื่อ

มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัย ส าหรับเด็กประถม

3. เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง
3.1pแนวคิดเกี่ยวกับวินัยส าหรับเด็กประถม
       ความหมายของวินัย คือ การอยู่ในระเบียบแบบ

แผนและข้อบังคับของสังคมที่ก าหนดขึ้น และสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน กฎระเบียบ แบบแผนและข้อบังคับ
ของโรงเรียน สังคม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม [1] ลักษณะที่
ส าคัญของการมีวินัย คือการที่มีวินัยในตนเองเป็นวินัยที่พึง
ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ เพราะวินัยในตนเองมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และสังคมในทุก ๆ ด้าน 
ประเทศใดที่ผู้คนมีวินัยในตนเองมาก ประเทศนั้นย่อมมี
ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน [2] แนวทางในการสร้างวินัย
ส าหรับเด็กประถม คือ วินัยในการทิ้งขยะ และวินัยในการ
ออม การพัฒนาการเด็กประถมศึกษา เป็นช่วงอายุของเด็ก
ในวัยเรียน 6-12 ปี ถือเป็นช่วงส าคัญของเด็กในการเรียนรู้
ทักษะชีวิต และพัฒนาการต่าง ๆ ทางด้านสติปัญญา 
(higher cognitive functions) เป็นช่วงที่การท างานของ
สมองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเต็มที่ ดังนั้นธรรมชาติ
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยเรียนจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงและแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่ค่อนข้าง
เด่นชัดในแต่ละขวบปี  

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย 
     สื่อมัลติมี เดีย คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อาศัย

คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการน าเสนอโปรแกรมประยุกต์ซึ่ง
ร ว ม ถึ ง ก า ร น า เส น อ ข้ อ ค ว า ม สี สั น  ภ า พ ก ร า ฟิ ก 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร์วีดีทัศน์ ส่วนมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่รับการตอบสนอง
จากผู้ใช้คีย์บอร์ด เมาส์หรือตัวชี้ [3] 

     องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 5 
ชนิด ได้แก่   

     1).ข้อความหรือตัวอักษร เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่ส าคัญของมัลติมี เดีย ระบบมัลติมี เดียที่น าเสนอผ่าน
จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสี

ของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยัง
สามารถก าหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ) ใน
ระหว่างการน าเสนอได้อีกด้วย  

 2)ใภาพนิ่ ง เป็นภาพที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น 
ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งนับว่ามี
บทบาทต่อระบบงานมัลติมี เดียมากกว่าข้อความหรือ
ตัวอักษรทั้งนี้เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือ
รับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า  

 3)ใภ าพ เคลื่ อน ไหว เป็ นภ าพกราฟิ กที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสูบของ
เครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิด
แรงจูงใจจากผู้ชม 

 4)ใเสี ย ง เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ งที่ ส าคัญ ของ
มัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่ง
สามารถเล่นซ้ ากลับไปกลับมาได้ โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะส าหรับท างานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดียมี
การใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาในการน าเสนอ 
จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมาก
ยิ่งขึ้น  

 5)ใภาพวิดีโอ เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิตอล
สามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่ งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว)ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่า
องค์ประกอบชนิดอื่น ๆ [4] 

ประโยชน์ของสื่อมัลติมีเดีย มีดังนี้ 
1) เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง

ค าถาม ภาพเคลื่อนไหว 

 2)ใน าเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ ไม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับ เช่น บทเรียนมัลติมีเดีย 

3)ใสร้างสื่อเพื่อความบันเทิง 
4)กสร้างสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ [4] 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการ

ส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บ เล็ต
คอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ท างานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนา
โดยบริษัทแอนดรอยด์ (อังกฤษ: Android Inc.) จากนั้น
บริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล และน าแอนดรอยด์ไป
พัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ OpenHandset 
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Alliance ทางกูเกิลได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ด
ต่างๆ ด้วยภาษาจาวาและควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java-

libraries ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น โดยแอนดรอยด์ (Android) ถูก
ตั้งชื่อเลียนแบบหุ่นยนต์ในเรื่อง สตาร์วอร์ส ที่ชื่อดรอยด์ ซึ่ง
เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบมนุษย์เป็นซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบ
สแต็ก (Stack) โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) เป็น
พื้ นฐานของระบบและใช้ภาษา  Java ในการพัฒนามี 
Android SDK เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บ น ระ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า รแ อ น ด รอ ย ด์  อี ก ที ห นึ่ ง  โด ย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [5]   

  สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มี
ดังนี้ 

1) Applications (ซอฟต์แวร์ทั่วไป) อุปกรณ์พกพา
ที่ติดตั้ง แอนดรอยด์จะมาพร้อมกับโปรแกรมหลักที่ไว้ใช้งาน
ทั่วไป เช่น โปรแกรมรับส่ง E-mail, SMS, ปฏิทิน, แผนที่, 
Browser (ใช้  WebKit เป็ น  Engine) เค รื่ อ งมื อ จั ดก าร
อุปกรณ์โทรศัพท์ และโปรแกรมหลักอื่นๆ 

 2)fApplicationsด Framework (เ ฟ ร ม เ วิ ร์ ค ) 
นักพัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยด์ โดยใช้
ภาษา Java ผ่านทาง API (Applications Programming 

interface) โดยสามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลต่างๆที่อยู่บน
แอนดรอยด์   

 3)fLibrariesy(ชุ ด พั ฒ น า )  แ อ น ด ร อ ย ด์ ยั ง
ประกอบด้วยชุดพัฒนาของ C/C++ อื่น ๆ ที่สามารถใช้งาน
ผ่านทาง API ของเฟรมเวิร์คที่แอนดรอยด์ได้จัดไว้ให้ (API 

เป็นภาษา Java)   

4) Android Runtime (รันไทม์) ถึงแม้ว่าโปรแกรม
บนแอนดรอยด์จะพัฒนาโดยใช้ภาษา Java แต่ Google 

ก ลั บ ไ ม่ เ ลื อ ก ใ ช้ -Java-Virtual-Machine-ข อ ง -Sun 

Microsystem ในการรันโปรแกรม แต่กลับพัฒนา Dalvik 

Virtual Machine ที่ มี พื้ น ฐ าน จ าก  Apache Harmony 

ขึ้นมาใช้ 
5) Linux Kernel (ลินุกส์เคอร์แนล) แอนดรอยด์

พัฒ นาบน Linux เวอร์ชัน  2.4 โดย Linux จะจัดการ
ประสานงานกับระบบต่างๆ เช่นระบบความปลอดภัย 
(Security), ระบบการจัดการ Memory, ระบบกาจัดการ 
process, ระบบเน็ตเวิร์ค  (Network stack), Hardware 

driver อย่างมีประสิทธิภาพ [6] 

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
      ในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ตามที่ได้ศึกษามามี

หลักส าคัญที่ควรค านึงถึง 3-หลักใหญ่ ๆ คือ  
  1)rออกแบบให้ผู้ใช้ใช้งานจากระบบและขั้นตอนที่

น าเสนอให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดยน าเสนอเส้นทางเดิน 
การโต้ตอบ การให้ความรู้และกิจกรรมที่มีในเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นหลัก  

  2)rออกแบบหน้าจอค านึงถึงการเลือกใช้สี ขนาด 
ของข้อความ รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว และค านึงถึงการ
จัดวางรูปแบบ องค์ประกอบของสิ่งที่จะปรากฏในหน้าจอ 

 3)rออกแบบโดยค านึงถึงความแปลกใหม่หรือ
สร้างสรรค์สื่อให้เข้ากับเหตุการณ์หรือยุคสมัย ซึ่งจะท าให้ได้
สื่อมัลติมีเดียที่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น [7] 

     กระบวนการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ขั้นตอนการเตรียม 2) ขั้นตอนการ
ออกแบบ 3) ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม 4) ขั้นตอนการ
ประเมินผล และ5) ขั้นตอนการปรับปรุงและการเผยแพร่
ข้อมูล [8] 

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ธวัชชัย ภู่จีน และชลวรรษ ธนะวาสน์ (2557) ได้

ท าการศึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนแอนดรอยด์เรื่องสุข
บัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางการออกแบบสื่อให้มีความน่าสนใจ สามารถน าไปใช้
เป็นสื่อการเรียนรู้ผลการศึกษาพบว่าได้สื่อมัลติมีเดียบนแอน
ดรอยด์ ผู้เรียนมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติได้ดียิ่งขึ้น [9] 

  ประสิทธิ์ ทองภู และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษา
การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านผือ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก
การประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการเสนอชื่อนักเรียน
ต้นแบบ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บรรยายผลการวิจัย พบว่า การศึกษาวินัยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า
การเสริมสร้างวินัยนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมอบรม
คุณธรรมกิจกรรมร่วมจิตรวมใจ กิจกรรมนักเรียนต้นแบบ 
กิจกรรมคลินิกนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน และกิจกรรม
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ครูประจ าหมู่บ้านช่วยเสริมสร้างวินัยนักเรียนได้เป็นอย่างดี
[10] 

  ปณภา ภิรมย์นาค (2555) ท าการศึกษาการใช้สื่อ
การสอนเชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษารายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนส่ง 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเก็บข้อมูลทั้งหมด 
จ านวนทั้งหมด 90 คน ตัวแปรในการวิจัยแบ่งเป็นตัวแปรต้น
คือ วิธีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเชิงมัลติมีเดียและ
ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นของนักศึกษา 
โดยใช้การรวบรวมข้อมูลก่อนสอนด้วยวิธีทดสอบความรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียน และวัดความพึงพอใจในการเรียน
การสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน 
ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน t-test 

ผลการวิจัยพบว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักศึกษา มีเฉลี่ยเท่ากับ 81.50 ของคะแนนเต็ม 20 
คะแนน มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น 7.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการใช้สื่อการของ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 4.28 [11] 

4. วิธีด าเนินการศึกษา
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัย

ส าหรับเด็กประถม มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม และข้อมูลที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อมัลติมี เดีย จากหนังสือ เอกสาร 
งานวิจัย และเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมเนื้อหาการสร้าง
วินัยส าหรับเด็ก 

2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ เนื้อหาgผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การสร้างวินัยในการทิ้งขยะ และการ
สร้างวินัยในการออม น าทั้ง 2 ด้าน มาประยุกต์ให้เข้ากับ
การส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม ว่าจะต้องมีการ
น าเสนอหรือใส่ข้อมูลอย่างไรในเนื้อเรื่องบ้าง ซึ่งจะต้องให้
ตามความต้องการของผู้ใช้สื่อให้มากที่สุด 

3) ขั้นตอนการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ผู้ศึกษาได้ท าการ
ออกแบบสื่ อมัลติมี เดีย โดยการออกแบบหน้า User-

Interface แบ่งเป็นเนื้อหาของเรื่องการสร้างวินัยในแต่ละ
ด้านและเกมคัดแยกขยะ เพื่อให้เห็นรูปแบบโครงสร้างของ
สื่อมัลติมีเดียก่อนที่จะน าไปพัฒนา 

4) ขั้นตอนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ผู้ศึกษาได้ท าการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โดยการเขียนเนื้อเรื่องในแต่ละด้านให้
ออกมาในรูปแบบของนิทานการ์ตูนและออกแบบเกมการคัด
แยกขยะ เพื่อที่จะได้สอดแทรกเนื้อหาการสร้างวินัยลงไปใน
เรื่องและเกม จากนั้นท าการออกแบบสตอรี่บอร์ดและ
ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้  โดยในการพัฒนานั้น
จะใช้ตัวโปรแกรม Adobe Flash CS6 เป็นหลักในการ
ท างาน 

5) ขั้นตอนการประเมินผลและแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย  ผู้
ศึกษาได้จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียเพื่อการส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับ
เด็กประถม และให้ผู้ที่ใช้งานท าการประเมินตามแบบฟอร์ม
ที่ได้จัดท าขึ้น จากนั้นน าผลการประเมินมาสรุปผลและ
ปรับปรุงแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย 

6) ขั้นตอนการจัดท ารายงาน ผู้ศึกษาได้ท าการจัดท า
รายงานโครงการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและใช้งานได้เข้าใจใน
เนื้อหาการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถมมากขึ้น 

5. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการ

สร้างวินัยส าหรับเด็กประถม สามารถสรุปผลการด าเนินการ
ศึกษาได้โดยมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา 
 จากผลการศึกษาและรวบรวบข้อมูลเอกสารงานวิจัย

ทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม ผู้ศึกษาได้ท า
การวิเคราะห์เนื้อหาการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม ซึ่งผล
จากการวิเคราะห์เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) การ
สร้างวินัยในการทิ้งขยะ และ 2) การสร้างวินัยในการออม 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และจดจ าง่าย ดังแสดงในรูปที่ 1 จากนั้น
ก็ท าการออกแบบเรื่องราวการสร้างวินัยในแต่ละด้าน โดย
ออกแบบเกมการคัดแยกขยะด้วย เมื่อออกแบบเรื่องราว
เสร็จก็ท าการออกแบบสตอรี่บอร์ด โดยอ้างอิงจากเนื้อเรื่อง
และเกมที่ออกแบบไว้ 
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รูปที่  1 การออกแบบโครงสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริม
การสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม 

5.2 ผลการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
 ผลการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัย
ส าหรับเด็กประถม จะสามารถแยกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 5.2.1 ผลการออกแบบหน้า User Interface ซึ่ ง
สามารถแสดงผลได้ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

 รูปที่  2 การออกแบบหน้าหลัก 

 รูปที่  3 การออกแบบหน้าเมนู 

รูปที่  4 การออกแบบหน้าของเกมการคัดแยกขยะ

 5.2.2 การออกแบบล าดับภาพและเนื้อหา ผู้ศึกษา
จึงได้ล าดับภาพและเนื้อเรื่องสื่อการสร้างวินัยส าหรับเด็ก
ประถมในรูปแบบของ Storyboard ดังแสดงในรูปที่  5
ดังต่อไปนี้ 

 รูปที่  5 การออกแบบสตอรี่บอร์ดเรื่องการทิ้งขยะ 

5.3 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมเีดีย 
   จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สามารถแยกรายละเอียด
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งได้ผลหน้า User Interface 

ดังแสดงในรูปที่ 6-12 

รูปที่  6 หน้าจอหลักของสื่อมัลติมีเดีย 

รูปท่ี  7 หน้าจอเมนูหลักการสร้างวินัยแต่ละด้านและเกม 
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รูปที่  8 หน้าสื่อเรื่องวินัยในการทิ้งขยะ 

รูปที่  9 หน้าจอเมนูเกมการคัดแยกขยะ 

รูปที่  10 หน้าสื่อเรื่องวินัยในการออม 

รูปที่  11 หน้าจอเมนูเกมการคัดแยกขยะ 

รูปที่  12 หน้าจอเมนูเกมการคัดแยกขยะ 

5.4 ผลการประเมินสื่อมัลติมเีดีย
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อมัลติ 

มีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม จ านวน 
20 คน ซึ่งผลการประเมินสามารถแสดงได้ดัง ตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อมัลติมีเดีย 

เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม 

ตาราง 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อ
มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม โดยมี
ความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.14 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.15 

6. สรุปผลการศึกษา
จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัย

ส าหรับเด็กประถม โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ใน
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งแบ่งการสร้างวินัยเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ การทิ้งขยะ การออม และอีกส่วนหนึ่งคือเกมการคัด
แยกขยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสร้างวินัยในการทิ้งขยะ หน้าการสร้างวินัยใน
การทิ้งขยะจะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สอนให้รู้จัก
การทิ้งขยะในชุมชนหรือหมู่บ้านให้เป็นที่และทิ้งลงถัง เพราะ
จะมีผลเสียต่อสุขภาพของคนในชุมชนหรือหมู่บ้านที่อาศัย
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อยู่ เพื่อให้เด็กได้คิด และตระหนักถึงการรักษาความสะอาด
ทั้งในชุมชนและบ้านเรือนของตนที่อาศัยอยู่  

2) การสร้างวินัยในการออม หน้าการสร้างวินัยในการ
ออม เป็นการ์ตูนสร้างวินัยในการออม ในเรื่องจะมีสอง
ครอบครัว เพื่อเปรียบเทียบการใช้เงินให้เด็กนักเรียนได้เห็น
ชัดเจนว่าการออมเงินมีประโยชน์อย่างไร และเพื่อให้เด็กได้
เห็นคุณค่าในการออม 

3) เกมการคัดแยกขยะ จะช่วยฝึกทักษะการคัดแยกขยะ
ก่อนลงถัง โดยแบ่งเป็น 2 ด่าน คือ ด่านที่ 1 ถังขยะมีสีใบ 
เลือกขยะลงถังให้ถูกต้อง และด่านที่ 2 ถังขยะมี 1 ใบ จะมี
การสุ่มสีขยะ ต้องเลื่อนถังขยะไปรับขยะที่ร่วงลงมาให้ตรง
กับประเภทของถังขยะ    

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็กประถม เด็ก
นักเรียนจ านวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 2 คน 
บุคคลอื่นที่มีความสนใจ 8 คน รวมทั้งหมดจ านวน 20 คน 
พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยส าหรับเด็ก
ประถมนี้มีความน่าสนใจ สามารถช่วยส่งเสริมการสร้างวินัย 
และพัฒนาตนเองในด้านการคัดแยกขยะ และการออมได้ 
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ชุดสาธิตการท างานของหุ่นยนต์อัตโนมตั ิ
Demonstration of Automatic Robot 

 
นายศุภฤกษ์ ศรีหมากสุก, นายสิรภพ บุนนาค, นายนีลวัสน ์ดิษฐสวรรค์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

folkgigi_fk@hotmail.com, sirapobeiei@hotmail.com, enninege@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
จุดมุ่ งหมายของ โคร งงานนี้  เ พื่ อส ร้ า ง ชุดสาธิ ต 

การท างานหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรมควบคุม
การท างาน ซึ่งใช้ภาษาซีส าหรับ Arduino ที่ใช้ในการติดต่อ
กับไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อควบคุมการท างานของอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ , มอเตอร์ไฟตรง, 
มอเตอร์เซอร์โว, เซนเซอร์ และชุดมือกล เป็นต้น ส าหรับ
ทดสอบการท างานตามโจทย์ต่างๆที่ก าหนด เช่น การเดิน
ตามเส้น การจับวัตถุ การยกวัตถุ และการวางวัตถุตาม
ต าแหน่งที่โจทย์ก าหนด สร้างสนามพื้นสีเขียวเข้ม มีเส้น
ตารางสีขาว กว้าง 30 มม. ขนาดตาราง 400x400 มม. 
ส าหรับเดินตามเส้นทางที่โจทย์ก าหนด และสร้างวัตถุมี
ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 70x70x70 มม. ส าหรับมือ
กลเพื่อทดสอบการจับ และวางวัตถุ ผลการทดสอบพบว่า
หุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถเดินตามเส้นสีขาว เพื่อไปจับวัตถุ
ตามต าแหน่งท่ีวางไว้ตามล าดับ จากนั้นเดินตามเส้นทางเพื่อ
น าวัตถุ ไปวางในต าแหน่งที่ก าหนดตามชุดค าส่งของ
โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง   
ค ำส ำคัญ: หุ่นยนต์อัตโนมัติ, ชุดสาธิต 

 
 
 
 
 

Abstract 
The objective of this project was to create 
demonstration set of automatic robot by C 
programming for Arduino interface with 
microcontrollers to control the operation of 
devices such as board microcontroller, a motor 
DC, servo motors, sensors and mechanical hand 
set. For testing the proposition that determination 
such as walking along follow line, catching object, 
raising object and positioning of requirements. The 
build a dark green grid width 30 mm and square 
400x400 mm for follow line of requirements and 
create an object has a rectangular box measuring 
70x70x70 mm for mechanical hand to test the 
catching object and raising object. The result of 
test demonstration set of automatic robot was 
robot can walk follow the white line to catching 
object in the position respectively. Then follow 
the path to raising object to be put in place 
pursuant to a series of commands correctly. 
Keywords: Automatic Robot, Demonstration 
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1. บทน า 

เทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ได้ถูกน ามาใช้งานในด้าน
ต่างๆ แทนมนุษย์มากมาย เช่น หุ่นยนต์ส ารวจ หุ่นยนต์กู้ภัย 
และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความเร็ว ความแม่นย า และความปลอดภัยในการท างาน 
เป็นต้น 

ปัจจุบันความรู้ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ได้มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการน าหุ่นยนต์มาใช้ในการแข่งขัน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์ การคิดกลยุทธ์ 
เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถท างานตามโจทย์ที่ก าหนด เช่น 
หุ่นยนต์เดินตามเส้น, หุ่นยนต์จับวัตถุ และหุ่นยนต์ท าตาม
ภารกิจต่าง เป็นต้น ซึ่งความสามารถในการท างานต่างๆนั้น 
จ าเป็นต้องมีการศึกษาในด้านต่างๆรวมทั้งการเลือกใช้
อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมร่วมกับการพัฒนาโปรแกรม โดย
จะใช้ภาษาซีส าหรับ Arduino ติดต่อกับไมโครคอนโทรเลอร์ 
เพื่อควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถท างาน
ตามโจทย์ท่ีก าหนดได้ 

ผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดจัดท าชุดสาธิตการท างาน
หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อจ าลองและทดสอบการท างานของ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ เช่น การเดินตามเส้น การจับวัตถุ การยก
วัตถุ และการวางวัตถุ ตามเง่ือนไขที่โจทย์ก าหนดกับสนาม
จ าลอง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการวิ เคราะห์ 
วางแผนส าหรับการแก้ปัญหาต่างๆ และพัฒนาความรู้ด้าน
การเขียนโปรแกรมร่วมกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างชุดสาธิตการท างานหุ่นยนต์อัตโนมัติ  
 

3. การด าเนินงาน 
3.1 การศึกษาและออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

มีขั้นตอนดังนี ้  

3.1.1 ออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
ขนาด  300x300x300 มม. ส าหรับท าฐานของหุ่นยนต์

ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ และก าหนดต าแหน่งการวาง
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อควบคุม
การท างานของอุปกรณ์ การวางมอเตอร์เพื่อติดต้ังล้อ
ส าหรับเคลื่อนที่ การวางชุดเซนเซอร์ส าหรับตรวจจับเส้น
เพื่อเคลื่อนที่ไปตามทิศทางต าแหน่งที่ก าหนด และการ
ติดต้ังชุดมือกลส าหรับการจับ, การยก, การวาง และ
การปล่อยวัตถุ ดังภาพที่ 1 การออกแบบโครงสร้าง
หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่1 การออกแบบโครงสร้าง 

3.1.2 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยเลือกการซื้ออุปกรณ์ตามขนาด
และจ านวนตามความต้องการที่ได้ออกแบบไว้ เช่น การ
เลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ , มอเตอร์ไฟตรง , 

เซนเซอร์ และชุดมือกล เป็นต้น  

3.1.4 ศึกษาโปรแกรมส าหรับทดสอบการ
ท างานของหุ่นยนต์อัตโนมัติกับสนาม โดยการเขียน
ชุดค าส่ังในรูปแบบของฟังก์ชั่น ซ่ึงใช้ภาษาซีส าหรับ 
Ardunio ติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE 
ในพัฒนาและทดสอบ ดังภาพที่ 2 โปรแกรม Arduino 
IDE 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 โปรแกรม Arduino IDE 
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3.2.1 ผังงานข้ันตอนการท างานของหุ่นยนต์

อัตโนมัติ แสดงข้ันตอนการเดินตามเส้นของหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ดังภาพที่ 3 ข้ันตอนการเดินตามเส้นของ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ขั้นตอนการเดินตามเส้นของหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

3.2.2 ผังงานข้ันตอนการเดินตามเส้นของ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ แสดงข้ันตอนการเลี้ยวซ้ายและเลี้ยว
ขวาของหุ่นยนต์อัตโนมัติ ดังภาพที่ 4 ข้ันตอนข้ันตอนการ
เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเส้นของหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4 ขั้นตอนข้ันตอนการเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเส้นของ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

3.2.3 ผังงานข้ันตอนการจับ, การยก, การวาง 
และการปล่อยวัตถุของหุ่นยนต์อัตโนมัติ ดังภาพที่ 5 
ข้ันตอนการจับ, การยก, การวาง และการปล่อยวัตถุของ
หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 ขั้นตอนการจับ, การยก, การวาง และการ
ปล่อยวัตถุของหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

3.3 ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการท างานหุ่นยนต์
อัตโนมัติ มีขั้นตอนดังน้ี  

3.3.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 

3.3.2 ประกอบฐานหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
3.3.3 ประกอบชุดขับเคลื่อน 

3.3.4 ติดตั้งชุดเซนเซอร์ 
3.3.5 ประกอบและติดตั้งชุดมือกล 

3.3.6 ติดตั้งบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร ์
3.3.7 ต่อสายไฟ 

3.4 ขั้นตอนการสร้างสนามและอุปกรณ์ส าหรับ
ทดสอบการท างานหุ่นยนต์อัตโนมัติ  

3.4.1 รูปแบบและขนาดของสนาม มี
ขนาด 3,660x2,440 มม. วัดจากจุดที่กว้างสุดและจุดที่
ยาวที่สุดของสนาม มีลักษณะเป็นตารางส่ีเหลี่ยม มี
ขนาดความกว้าง 300x300 มม. ดังภาพที่ 6  รูปแบบ
ของสนาม  
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ภาพที ่6  รูปแบบและขนาดของสนาม 

3.4.2 รูปแบบและขนาดของวัตถุ มี
ลักษณะเป็นทรงลูกบาศก์ส่ีเหลี่ยม ขนาด 70x70x70 
มม. วัดจากกว้างสุด ยาวสุดและสูงสุดของกล่อง มี
น้ าหนักโดยประมาน 200 กรัม ดังภาพที่ 7  รูปแบบ
และขนาดของวัตถุ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7  รูปแบบและขนาดของวัตถ ุ

 
4. ผลการศึกษา 

สร้างชุดสาธิตการท างานหุ่นยนต์อัตโนมัติมีขั้นตอน ดังนี ้
4.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับสร้างชุดสาธิตการท างาน

หุ่นยนต์อัตโนมัติ 
4.1.1 แผงวงจรควบคุมอเนกประสงค์ ATX2 

ซ่ึงใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 8 บิต มีหน่วยความจ าแบบ
แฟลช 64 กิโลไบต์ มีหน่วยความจ าอีอีพรอม 4 กิโลไบต์
และหน่วยความจ าข้อมูลแรม 4 กิโลไบต์ สัญญาณ
นาฬิกา 20 MHz จากคริสตอล มีพอร์ต I/O 40 พอร์ต  

ดังภาพที่ 8 แผงวงจรควบคุมอเนกประสงค์ ATX2 

 

 

 

 

 
ภาพที ่8 แผงวงจรควบคุมอเนกประสงค์ ATX2 

4.1.2 มอเตอร์ไฟตรง ท าหน้าที่ควบคุม
การท างานของล้อ ดังภาพที่ 9 มอเตอร์ไฟตรง 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 มอเตอร์ไฟตรง 

4.1.3 มอเตอร์เซอร์โว ท าหน้าที่ควบคุมการ
ท างานของมือกล ส าหรับการจับ-ปล่อยวัตถุ และแขนกล 
ส าหรับยก-วางวัตถุ ดังภาพที่ 10  มอเตอร์เซอร์โว 

 
 

 
 
 

ภาพที ่10  มอเตอร์เซอร์โว 

4.1.4 เซนเซอร์ ท าหน้าที่ส่งสัญญาณแสงจาก
อุปกรณ์เปล่งแสง หรือ ไดโอด ไปยังอุปกรณ์ตรวจจับ
สัญญาณ ได้แก่ LDR โดยเม่ือปริมาณแสงจากอุปกรณ์
แสงท่ีได้รับจะเปลี่ยนไป ท าให้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ
ตอบสนองปริมาณแสงท่ีได้รับใช้ส าหรับตรวจสอบการจับ
เส้นสีขาว ดังภาพที่ 11 เซนเซอร์ตรวจสอบการจับเส้นสี
ขาว 

 

 

 

 

ภาพที ่11 เซนเซอร์ตรวจสอบการจับเส้นสีขาว 

4.2 ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
4.2.1 ประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดย

ใช้แผ่นโลหะ ขนาด 10x16 ซม. ท าเป็นฐานส าหรับติดต้ัง
อุปกรณ์ต่างๆ ดังภาพที่ 13 ฐานส าหรับติดต้ังอุปกรณ์
ต่างๆ 
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ภาพที่ 13  ฐานส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ตา่งๆ 

4.2.2 ติด ต้ังมอเตอร์ ไฟตรง จ านวน 2 ตัว 
ที่ด้านหลัง ดังภาพที่ 14 การติดต้ังมอเตอร์ 

 

 

 

 

 

ภาพที ่14 การติดตั้งมอเตอร ์

4.2.3 ติดต้ังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ โดยมี
เสารองโลหะ 32 มม. จ านวน 3 ตัว ด้านบนของฐาน ดัง
ภาพที่ 17 ติดต้ังบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 17 ติดตั้งบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 

4.2.4 ติดต้ังเซนเซอร์ จ านวน 4 ตัว ส าหรับใช้
ตรวจจับเส้น ที่ด้านล่างของฐาน โดยวางเซนเซอร์ใน
แนวนอนระนาบเดียวกัน ซ่ึงติดต้ังด้านซ้ายและด้านขวา
ในระยะห่างท่ีเท่ากัน ด้านละ 2 ตัว และมีเซนเซอร์ 1 ตัว 
ส าหรับตรวจจับวัตถุที่ด้านหน้าข้างซ้ายของฐาน  ดังภาพ
ที่ 18 การติดต้ังเซนเซอร์ 
 

 

 

 

ภาพที่ 18 การติดตั้งเซนเซอร ์

4.3 การสร้างสนามส าหรับทดสอบการท างานหุ่นยนต์
อัตโนมัติ 

4 .3 . 1  สร้ า งสนามเขตเ มืองชั้ นนอก 
ประกอบไปด้วย จุดเริ่มต้นการปล่อยหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซ่ึง
มีขนาดความกว้าง 300 มม. และขนาดความยาว 300 
มม. ลักษณะเป็นตารางส่ีเหลี่ยม จุดพักกล่องปริศนา มี
ขนาดความกว้างของเส้น 30 มม. ลักษณะเป็นตาราง
ส่ีเหลี่ยม ซ่ึงมีขนาดความกว้าง 300 มม. และมีขนาด
ความยาว 300 มม. ก าแพงเมือง มีขนาดความหนาประ
มาน 40 มม. และความสูงขนาด 300 มม. ประตูเมือง
ชั้นนอก มีลักษณะเป็นช่องประตูเมือง มีขนาดความกว้าง 
300 มม. และขนาดความสูง 300 มม. ขนาดความหนา 
40 มม. ดังภาพที่ 19 เขตเมืองชั้นนอก 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 เขตเมืองช้ันนอก 

4.3.2 สร้างสนามเขตเมืองชั้นใน ประกอบไป
ด้วย พื้นสนามทาด้วยสีน้ าเงินชนิดไม่สะท้อนแสงมีเส้นสี
ขาวขนาด 30 มม. ลักษณะเป็นแบบตารางส่ีเหลี่ยม
ขนาดความกว้าง 400x400 มม. จุดวางกล่องปริศนา
เป็นลักษณะจุดตัดของเส้นสีขาวมีขนาดความกว้าง 30 
มม. ลักษณะเป็นตารางส่ีเหลี่ยม ซ่ึงมีขนาดความกว้าง 
300 มม. และมีขนาดความยาว 300 มม. ดังภาพที่ 20 
เขตเมืองชั้นใน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 เขตเมืองช้ันใน 
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4.4 ทดสอบการท างานของหุ่นยนต์อัตโนมัติกับ

สนาม 

4.4.1 การเดินตามเส้นหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
เริ่มต้นเปิดสวิตซ์หุ่นยนต์อัตโนมัติที่จุดเริ่มต้น มอเตอร์
ซ้ายและมอเตอร์ขวาจะขับเคลื่อนล้อทั้ง 2 ล้อ ไป
ด้านหน้า เพื่อให้หุ่นยนต์อัตโนมัติเข้าหาเส้นขาว ซ่ึงใช้
เซนเซอร์ในการเดินตามเส้น โดยไม่ให้หุ่นยนต์อัตโนมัติ
ออกนอกพื้นที่ที่ไม่มีเส้น ดังภาพที่ 21 หุ่นยนต์อัตโนมัติ
เริม่ท างาน 

 
 

 

ภาพที่ 21 หุ่นยนต์อัตโนมัตเิริม่ท างาน 

4.4 .2 การเลี้ ยว ซ้ายและขวาของหุ่นยนต์
อัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์ 4 ตัว ในระนาบเดียวกัน
แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ส าหรับเลี้ยวซ้ายจะใช้เซนเซอร์ 2 ตัวใน
ฝั่งด้านซ้ายในการตรวจจับส่ีแยกเพื่อให้หุ่นยนต์อัตโนมัติ
หมุนไปทางซ้าย โดยมอเตอร์ซ้ายจะหมุนไปทางด้านหลัง 
มอเตอร์ขวาจะหมุนไปทางด้านหนา้ และส าหรับเลี้ยวขวา
จะใช้เซนเซอร์ 2 ตัว ฝั่งด้านขวาในการตรวจจับส่ีแยก
เพื่อให้หุ่นยนต์อัตโนมัติหมุนไปทางขวา โดยมอเตอร์ขวา
จะหมุนไปทางด้านหน้า มอเตอร์ซ้ายจะหมุนไปทางด้าน
หลัง ดังภาพที่ 22 หุ่นยนต์อัตโนมัติเดินตามเส้นเลี้ยว
ซ้ายและขวา 

 

 

 

(ก) หุ่นยนต์อัตโนมตัิเลีย้วซ้าย 

 

 

 

 

(ข) หุ่นยนต์อัตโนมัตเิลีย้วขวา 

ภาพที่ 22 หุ่นยนต์อัตโนมัติเดินตามเส้นเลี้ยวซ้าย(ก)และ
เลี้ยวขวา(ข) 

4.4.3 การจับและการยกวัตถุ ใช้เซนเซอร์ 
ตรวจจับระยะเส้นสีขาวในการจับและวางวัตถุ โดย
เซนเซอร์ 4 ตัว ที่อยู่ด้านล่างฐานเป็นตัวประคองเส้น 
เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์อัตโนมัติออกนอกพื้นท่ีที่ไม่มีเส้น ดังภาพ
ที่ 23 หุ่นยนต์อัตโนมัติเดินจับและยกวัตถุ 

 

 

 

 

                            
(ก) หุ่นยนต์อัตโนมตัิจับวัตถ ุ

 

 

 

 

(ข) หุ่นยนต์อัตโนมัตยิกวัตถ ุ

ภาพที่ 23 หุ่นยนต์อัตโนมัตจิับ(ก)และยกวัตถุ(ข) 

4.4.4 การวางและการปล่อยวัตถุ ใช้เซนเซอร์ 
ตรวจจับระยะเส้นสีขาวในการจับและวางวัตถุ โดย
เซนเซอร์ 4 ตัว ที่อยู่ด้านล่างฐานเป็นตัวประคองเส้น 
เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์อัตโนมัติออกนอกพื้นที่ท่ีไม่มีเส้น ดังภาพ
ที่ 23 หุ่นยนต์อัตโนมัติวางและปล่อยวัตถุ 

 

 

 

 

 

(ก) หุ่นยนต์อัตโนมัติวางวัตถ ุ
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(ข) หุ่นยนต์อัตโนมัตปิล่อยวัตถ ุ
ภาพที่ 23 หุ่นยนต์อัตโนมัติวาง(ก)และปล่อยวัตถุ(ข) 

 
5. สรุปผล   
    ชุดสาธิตหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
ด้านซอฟแวร์ จะใช้โปรแกรม Arduino IDE ส าหรับภาษาซี
ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ 
ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้านฮาร์ดแวร์ ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับการสร้างชุดสาธิตหุ่นยนต์
อัตโนมัติ เช่น บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ , มอเตอร์ไฟตรง, 

มอเตอร์เซอร์โว, เซนเซอร์ และชุดมือกล เป็นต้น ซึ่งการ
ท างานของหุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถเดินตามเส้น เช่น การ
เดินตามเส้น การยกวัตถุ การจับวัตถุ และการปล่อยวัตถุ
ตามต าแหน่งที่โจทย์ก าหนด และได้ท าการสร้างสนามพื้นสี
เขียวเข้ม ขนาด 3,660x2,440 มม. และมีเส้นตารางสีขาว 
ขนาดความกว้าง 30 มม. มีขนาดตาราง 400x400 มม. 
จากนั้นท าการทดสอบกับสนามตามเง่ือนไข โดยการน าวัตถุ
ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีช้ันนอก ไปวางต าแหน่งจุดตัดของเส้นสีขาว
ในเขตตัวเมืองช้ันใน ซึ่งหุ่นยนต์อัตโนมัติเดินตามเส้นสีขาว
ไปยังต าแหน่งที่วางไว้ตามล าดับ เพื่อจับและยกวัตถุ ออก
นอกพื้นที่เขตเมืองช้ันนอก โดยต้องเคลื่อนที่ผ่านทางประตู
เมือง เพื่อเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองช้ันใน ไปวางวัตถุ ต าแหน่ง
พื้นที่ที่ โจทย์ก าหนด ซึ่งใช้ภาษาซีเขียนโปรแกรมแบบ
ฟังก์ช่ัน เช่น ฟังก์ช่ันเดินตามเส้น ฟังก์ช่ันเลี้ยวซ้ายและเลี้ยว
ขวา ฟังก์ช่ันจับและวางวัตถุ ฟังก์ช่ันวางและปล่อยวัตถุ ได้
อย่างถูกต้อง  เป็นต้น  

 

 

 

6. อภิปรายผล 
ผู้จัดท าได้สร้างชุดสาธิตหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งแบ่งการ

ท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของซอฟต์แวร์ และส่วน
ของฮาร์ดแวร์ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น 
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์, มอเตอร์ไฟตรง, มอเตอร์เซอร์โว, 

เซนเซอร์ และชุดมือกล เป็นส่วนประกอบซึ่งมีการท างาน 
คือ การเดินตามเส้น ใช้เซนเซอร์ตรวจสอบเส้นสีขาว เพื่อ
ควบคุมมอเตอร์ให้เดินหน้า เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา การจับ
วัตถุใช้ชุดมือกล มีเซนเซอร์ตรวจจับระยะวัตถุ เพื่อควบคุม
มอเตอร์เซอร์โวในการจับ, การยก, การวาง และการปล่อย
วัตถุ  เป็ นต้น  และสร้ า งสนามท าจาก ไม้ อั ด  ขนาด 
3,660x2,440 มม. พื้นสีเขียวเข้ม มีเส้นตารางสีขาว ขนาด
ความกว้าง 30 มม. มีขนาดตาราง 400x400 มม. และสร้าง
วัตถุเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 70x70x70 มม. จากนั้นท า
การเขียนโปรแกรมซึ่งใช้ภาษาซีส าหรับ Arduino ในการ
เขียนชุดค าสั่งส าหรับควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ในการ
ทดสอบการท างานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งผลการทดสอบพบว่า
หุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถเดินตามเส้นสีขาว เพื่อไปจับวัตถุ
ตามต าแหน่งที่วางไว้ตามล าดับ จากนั้นเดินตามเส้นทาง 
ตามค าสั่งของโปรแกรมเพื่อน าวัตถุไปวางตามต าแหน่งที่
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง   
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ปริมาณไฟของแบตเตอรี่ ถ้าปริมาณไฟของ
แบตเตอรี่ต่ ามีผลต่อการท างานมอเตอร์ ท าให้มอเตอร์มีแรง
ขับเคลื่อนไม่พอ ควรมีการตรวจสอบปริมาณไฟของ
แบตเตอรี่ทุกครั้งก่อนใช้งาน 

7.2 การรับค่าของเซนเซอร์ ถ้าระดับการวาง
ต าแหน่งเซนเซอร์มีผลต่อการตรวจจับเส้น ควรวางต าแหน่ง
ของเซนเซอร์ให้สูงจากพื้นประมาณ 2 ซม. ระยะตรวจจับ
เส้นสีขาวจะตรวจจับเมื่อเซนเซอร์เข้าไประยะกึ่งกลางของ
เส้นสีขาว ควรมีแกนปรับระดับระยะของเซนเซอร์ เพื่อความ
แม่นย าของเซนเซอร์ในการรับค่าส าหรับตรวจจับ 
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7.3 น้ าหนักของหุ่นยนต์อัตโนมัติ ถ้าน้ าหนักมาก

เกินไป อาจท าให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง ควรเลือกใช้
วัสดุที่มีน้ าหนักเบาหรือเลือกใช้มอเตอร์ที่มีแรงบิดสูง เพื่อ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 
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เว็บไซต์ออนโทโลยีส าหรับวางแผนโภชนาการและการออกก าลังกาย 
ส าหรับผู้มีโรคประจ าตัว 

 Ontology Website for Nutrition and Exercise Planning for Patients  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอเว็บไซต์ออนโทโลยีส าหรับวางแผน
โภชนาการและการออกก าลังกายส าหรับผู้มีโรคประจ าตัว 
โดยจะใช้หลักการของออนโทโลยีในการเช่ือมความสัมพันธ์
ของข้อมูล มีการน า OAM Framework ที่พัฒนาด้วย 
Apache Jena ซึ่งเป็น Java framework ที่ใช้ส าหรับการ
พัฒนาโปรแกรมเว็บเชิงความหมาย จัดการข้อมูลแบบ RDF 
รวมถึงการประมวลผลการอนุมานของฐานกฎ และ D2RQ 
ที่ใช้จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล มาใช้ในการเช่ือมฐานข้อมูล
เข้ากับออนโทโลยี และใช้การเขียนกฎด้วย Jena Rule ซึ่ง
เว็บไซต์จะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโภชนาการและการออก
ก าลังกายท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ใช้ 
 
ค าส าคัญ: ออนโทโลยี  โอเอเอ็ม เฟรมเวิร์ค การวางแผน
โภชนาการ การวางแผนการออกก าลังกาย 
 

Abstract 
 This paper presents an Ontology Website for 
nutrition and exercise planning for patients using 
Ontology concept in connecting relation of data. 
Ontology Application Management Framework 
developed with Apache Jena is used for mapping 
databases with ontology and inference rules. 
OAM framework is developed using Apache Jena 
which is a JAVA framework used for developing 
Semantic Web and managing RDF data. The 
framework includes Rule-based inference Engine 
and D2RQ for data management in the database. 

This website is able to recommend and plan the 
suitable nutrition and exercise for patients. 
 

Keyword: Ontology, OAM Framework, Nutrition 
Planning, Exercise Planning 

 

 1. บทน า 
ในสังคมปัจจุบันพบว่าผู้คนให้ความส าคัญทางด้าน

โภชนาการน้อยลง เนื่องจากมีวิถีชีวิตทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ผู้คน
ต้องท างานแข่งกับเวลาผู้คนส่วนใหญ่นิยมเลือกรับประทาน
อาหารนอกบ้านมากกว่าการท าอาหารด้วยตนเองและนิยม
บริโภคอาหารแบบตะวันตก เช่น พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ ไก่
ทอด เป็นต้น ท าให้ได้รับการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลัก
โภชนาการ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและเกิดปัญหาโรค
ต่างๆตามมา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ความรู้
ด้านโรค โภชนาการและการออกก าลังกาย เพื่อให้ผู้ดูแลและ
ผู้มีโรคประจ าตัวสามารถศึกษา หาวิธีป้องกันและน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันต่อไป โดยโรคที่ เป็น
กรณีศึกษาคือ โรคอ้วน โรคหัวใจและโรคมะเร็งปอด เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถเลือกบริโภคอาหารทีเ่หมาะสมต่อตนเอง 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ออนโทโลยี
ส าหรับวางแผนโภชนาการและการออกก าลังกายส าหรับผู้มี
โรคประจ าตัว ได้แก่ เว็บเชิงความหมาย OAM Framework 

ออนโทโลยี Hozo-Ontology Editor โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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2.1 เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) 
เว็บเชิงความหมาย [1-2] เป็นการจัดการข้อมูลใน

ลักษณะของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระดับเม
ตะเดตา (Metadata) โดยท าการอ่านข้อมูลแบบออนไลน์ 
ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลต่างๆ ได้ว่าเป็นอะไรมาจากข้อมูลส่วนใดของชุดข้อมูล
ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถน าข้อมูลที่ได้นั้น ไปประมวลผล
ได้โดยอัตโนมัติ เว็บเชิงความหมายจะท าทุกอย่างโดย
ออนไลน์ทั้ งหมดและข้อมูลทุกอย่างที่ออนไลน์นั้นจะ
เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์กันทั่วทั้งระบบ ท าให้สามารถ
ลดขนาดและระยะเวลาในการท างานให้น้อยลงได้ ซึ่ง
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายอนุญาตให้ผู้พัฒนา สร้างที่
จัดเก็บข้อมูลได้บนเว็บ สร้างค าศัพท์และการเขียนกฎ
ส าหรับจัดการกับข้อมูล ทั้ง RDF, RDFS และ OWL ต่างก็
เป็นส่วนหน่ึงของเว็บเชิงความหมาย 

 

2.2 OAM Framework 
Ontology Application Management Framework 

(OAM Framework) [3] เป็น Application Framework 

ซึ่งพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ
และความหมาย จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ช่วยในการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ความรู้ในการตัดสินใจ (Knowledge-

based Application) ได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาพัฒนา ซึ่ง
ในปัจจุบัน OAM Framework สนับสนุนโปรแกรมประยุกต์
ในแบบของระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย (Semantic 

Search System) และระบบแนะน าข้อมูล 
(Recommender System) เป็นหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. แนวคิดของ Application Framework ส าหรับ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของออนโทโลยี 

รูปที่  1 แสดงแนวคิดของการพัฒนา Application 

Framework ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของออน
โทโลยี (Ontology-based Application) 

OAM Framework ได้น าซอฟต์แวร์ส าหรับการ
ประมวลผลข้อมูลตามมาตรฐานเว็บเชิงความหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน มาบูรณาการการท างานกันภายใต้ Application 

Framework ที่ก าหนดขึ้น ซอฟตแ์วร์หลักท่ีใช้งาน ได้แก่ 
1) Apache Jena เป็น Java Framework ส าหรับการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของเว็บเชิงความหมาย 

2)  D2RQ เป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยภาษาส าหรับการ
แปลงข้อมูลระหว่างโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลแบบ
สัมพันธ์ (Relational Database Schema) กับข้อมูลใน
แบบของออนโทโลยีตามมาตรฐาน OWL และ RDF 

Schema ที่พัฒนาขึ้นโดย University of Berlin 

ประเทศเยอรมัน 

3)  Apache Jena TDB เป็นซอฟต์แวร์การจัดการ
ฐานข้อมูลชนิด RDF (RDF Database Management 

System) ที่รองรับการจัดเก็บ และค้นคืนข้อมูล RDF 

ด้วยภาษา SPARQL ผ่าน Jena API และ Jena Fuseki 

(เป็นส่วนหนึ่งของ Apache Jena) 

4)  Apache Jena Inference Engine เป็นซอฟต์แวร์
ส าหรับประมวลผลเชิงอนุมานตามข้อมูลฐานกฎ (Rule-

based Inference Engine) ที่ใช้ส าหรับข้อมูลชนิด RDF 

(เป็นส่วนหน่ึงของ Apache Jena) 

 

2.3 ออนโทโลยี (Ontology) 
ออนโทโลยี [4] คือ ศาสตร์ของการจัดหมวดหมู่ของสิ่ง

หนึ่งๆ ในขอบเขตที่สนใจ (Application Domain) หากสิ่ง
ต่างๆ ถูกจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ มีกฎเกณฑ์
เงื่อนไข แสดงความเป็นจริงเท็จได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ความ
เห็ น ชอบยอมรั บขอ งทุ กๆ คนที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ( Expert 

Consensus) หมวดหมู่ของข้อมูลเหล่านี้ต้องตอบค าถามได้
ทุกข้อ เรียกว่า ความรู้ (Concept) หรือความหมายของสิ่งที่
มีอยู่ (Existing) ความรู้ต่างๆที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ครอบคลมุ
ทุกค าถามที่ต้องการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ออนโทโลยีที่มีการบรรจุข้อมูลความรู้แสดงรายละเอียดลงไป
ในโครงสร้างเพื่อให้ แสดงรายละเอียดแต่ละรายการ 
( Occurrence) จ ะ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  เ ป็ น ฐ า น ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Base)  โดยแนวคิดเหล่านี้จัดเรียงอยู่ในล าดับ
ช้ันของการถ่ายทอดความสัมพันธ์ 
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2.4 Hozo-Ontology Editor 
Hozo-Ontology Editor [5] เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยโอซากา (Osaka University) ประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นโปรแกรมเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาออนโทโลยี 
(Ontology Editor) ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยม และเป็น
เครื่องมือถ่ายทอดและจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของออน
โทโลยีได้ สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น 

 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบถูกก าหนดแบ่งเป็น 5 
ส่วนโดยมีรายละเอียดของการเช่ือมต่อ แสดงดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2. โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ  

 

1) User Interface  

เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ โดยมีการเรียกใช้งานระบบ 
ที่จัดท าเป็นเว็บไซต์ซึ่งร้องขอผ่านทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
2) Web Server 

เป็นโปรแกรมที่อยู่และท างานบนเครื่องฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ท า
หน้าที่ในการรับค าสั่งจากการร้องขอจากทางยูสเซอร์
อินเตอร์เฟส และประมวลผลการท างานจากการร้องขอ
ดังกล่าว แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังทางยูสเซอร์อินเตอร์เฟสที่
ร้องขอ 

3) OAM Framework 

เป็นตัวกลางที่ท าหน้าท่ีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
ในออนโทโลยีเข้ากับข้อมูลในฐานข้อมูล และท าหน้าที่
อนุมานความรู้ซึ่งใช้กฎ Jena Rule เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 
4) Knowledge Base 

เป็นแหล่งเก็บฐานความรู้ที่เก็บข้อมูลที่สนใจ ในที่นี้คือ
ความหมายและความสัมพันธ์ของโภชนาการและการออก

ก าลังกาย ซึ่งถูกเก็บไว้ในไฟล์ .owl ที่สร้างขึ้นมาจาก
โปรแกรมโฮโซ 

5) Database 

เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของผู้ ใช้ เช่น ช่ือผู้ ใช้ รหัสผู้ใช้ 
ประวัติของผู้ใช้ รวมถึง โรคประจ าตัว สิ่งที่แพ้ ประเภทการ
รับประทานอาหาร ศาสนา เป็นต้น 

 

3.2 แผนภาพการท างานของระบบ (Flow Chart) 
ระบบจะแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแล

ระบบและส่วนของผู้ใช้งานดังน้ี 

 

1) ผู้ดูแลระบบ 

 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลบในส่วนของรายการ
อาหารและการออกก าลังกายได้ และสามารถลบสมาชิกได้
แสดงดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3. แผนภาพในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

2) ผู้ใช้งาน 

ผู้ใ ช้งานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถดูข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับโรค สืบค้นข้อมูลรายการอาหารและการออกก าลัง
กายได้ สามารถลงทะเบียนสมาชิกเพื่อขอรับค าแนะน าใน
การวางแผนโภชนาการและการออกก าลังกาย และแก้ไข
ประวัติส่วนตัว แสดงดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4. แผนภาพในส่วนของผู้ใช้ 

 
3.3 โครงสร้างออนโทโลยี 

โครงสร้ า งหลักของออนโทโลยีส าหรับวางแผน
โภชนาการและการออกก าลังกายส าหรับผู้มีโรคประจ าตัว 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ออนโทโลยีผู้ใช้ (User) 

ออนโทโลยีรายการอาหาร (FoodMenu) และออนโทโลยี
การออกก าลังกาย (ExerciseMenu) แสดงดังรูปที่ 5 ถึง  
รูปที่ 7 ตามล าดับ 

 
4. การพัฒนาระบบ 
4.1 ส่วนของผู้ใช ้

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถศึกษาความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคหัวใจและโรคอ้วนได้จากเมนูด้าน
ซ้ายมือของเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการอาหารและ
การออกก าลังกาย หากผู้ใช้งานต้องการขอค าแนะน าจะต้อง
เป็นสมาชิก 

หน้าจอแสดงการสืบค้นและหน้าจอแสดงความรู้เกี่ยวกับ
โรค แสดงดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9 ตามล าดับ 

 
4.2 ส่วนของ OAM Framework 

OAM Framework ประกอบไปด้วย 

1) ส่วนการเชื่อมความสัมพันธ์ของข้อมูล 

เป็นส่วนที่ใช้ในเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกับคลาสในออนโทโลยี เช่น ตาราง user_profile 

จากฐานข้อมูลสามารถน ามาเช่ือมความสัมพันธ์กับคลาส 
User ในออนโทโลยี และก าหนดการตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(Configuration) แสดงการเช่ือมความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 10 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5. ออนโทโลยีผู้ใช ้
 

2) ส่วนการจับคู่ข้อมูล  
สามารถท าการจับคู่ข้อมูลในตารางจากฐานข้อมูลกับ

คลาสย่อยในออนโทโลยี เช่น คลาส FlexibilityExercise ซึ่ง
เป็นคลาสย่อยของคลาส ExerciseType ในออนโทโลยี 
สามารถน ามาจับคู่กับ ออกก าลังกายแบบยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ
ซึ่งเป็นข้อมูลในตารางของการออกก าลังกายจากฐานข้อมูล 
เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 11 
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 รูปที่ 7. ออนโทโลยีการออกก าลังกาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6. ออนโทโลยีรายการอาหาร 

3) ส่วนของกฎ 

 สามารถสร้างกฎขึ้นมาเพื่อท าการแนะน าข้อมูล โดย
สร้างกฎการแนะน าได้จากตารางค านวณและท าการ
เช่ือมโยงตารางค านวณเข้ากับออนโทโลยี ซึ่งจะต้องเพิ่ม
คลาสการแนะน า (Recommend Class) ในออนโทโลยีขึ้น 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการอนุมานกฎที่ ได้สร้างขึ้นและ
สามารถให้ค าแนะน าได้ โดยจะต้องก าหนดคลาสที่ต้องการ
แนะน า เช่น ต้องการสร้างกฎการแนะน าอาหาร ได้แก่ 
คลาส FoodRecommend แสดงดังรูปที่ 12 

 

5. บทสรุป 
 เว็บไซต์ออนโทโลยีส าหรับวางแผนโภชนาการและการ
ออกก าลังกายนี้ สามารถน าไปใช้ในการสืบค้นรายการ
อาหารและการออกก าลังกายที่ เหมาะสมต่อผู้มี โรค
ประจ าตัวได้ ในบทความนี้ขอน าเสนอกรณีศึกษา 3 โรค 
ได้แก่ โรคอ้วน โรคหัวใจและโรคมะเร็งปอด โดยระบบ
แนะน าข้อมูลมีการน าส่วนของการเช่ือมความสัมพันธ์ของ
คลาสในฐานข้อมูลออนโทโลยีและกฎมาใช้ในสร้าง
ค าแนะน าให้แก่ผู้ใช้ ที่อาจมีโรคประจ าตัวที่แตกต่างกัน 
สามารถแนะน าการทานอาหารและการออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสมต่อผู้ใช้แต่ละบุคคล การจัดท าออนโทโลยีเกี่ยวกับ
โภชนาการและการออกก าลังกายในรูปแบบเว็บไซต์ท าให้
ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 
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รูปที่ 8. หน้าจอแสดงการสืบค้น 

 

 

 
รูปที่ 9. หน้าจอแสดงความรู้ด้านโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10. ส่วนของการต้ังค่าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 

รูปที่ 11. ส่วนของการจับคู่จากข้อมูลในฐานข้อมูลและคลาสย่อย 

1058



The 4
th

 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC
2

) 2016 

 

 

 
 

รูปที ่12. การก าหนด Recommend Class 
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โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร 
Mobile Application for Estimating Dietary Exposure to Cadmium  

กิตติภพ ปินทิโย และ ร า เตติ ัฒน์  
ภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตร์ 

ม า ิทยาลัยนเร ร จัง ัดพิ ณุโลก  
  : . .

บทคัดย่อ 
การตรวจวัดปริมาณแคดเมียมในร่างกายมีความส าคัญ

มากกับชาวบ้านในพื้นที่ท่ีมีการปนเปื้อนแคดเมียมสูง ซึ่งการ
ตรวจวัดปริมาณแคดเมียมในร่างกายนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงและ
ต้องใช้ระยะเวลานาน ท าให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับการตรวจวัด ทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีงบประมาณที่
จะสนับสนุน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โมบายแอพพลิเคช่ันในการประมาณการสัมผัสแคดเมียม
ผ่านการบริโภคอาหาร โดยการศึกษาเริ่มต้นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิ ธีการประมาณค่าการสัมผัส
แคดเมียมจากการบริโภคอาหาร จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงวัตถุด้วยUML (Unified. Modeling 
Language) แล้วออกแบบ user interface และน ามา
พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันด้วยโปรแกรม Android Studio 
และ ภาษา Java จากนั้นน าไปทดลองใช้ และท าการ
ประเมินผลโดยผู้ชาญเช่ียวชาญจ านวน 10 คน ผลจากการ
ประเมินพบว่าประสิทธิภาพของโมบายแอพพลิเคช่ันอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 ซึ่งแสดงว่าโมบายแอพพลิเคช่ันนี้สามารถช่วยให้
ประชาชนในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียมสูงสามารถ
ตรวจสอบปริมาณแคดเมียมที่ตกค้างอยู่ในอาหารได้ด้วย
ตัวเองได้ 

ค าส าคัญ: โมบายแ พพลิเคชั่น  ารแคดเมียม  การประมาณ 

Abstract 
Estimating the amount of cadmium in the 

body is very important to people who live in 
areas with high cadmium contamination. Due to 

the cost of cadmium measurement and a long 
period to measure, Villagers who live in high 
cadmium contamination area have not been 
identified and properly warned. There is a need 
for a low cost method to measure cadmium. 
Therefore, this study aimed to develop mobile 
application to estimate dietary exposure to 
cadmium. The study started from collecting data 
about the estimating dietary exposure to 
cadmium. Then, the data was analyzed and user 
interface was designed. Next, a mobile 
application was developed using Android Studio 
and Java language. After that, the mobile 
application was tested and evaluated by 10 
experts. The result showed that experts were 
satisfied with the system performance at a high 
level with the average score of 4.22 and standard 
deviation of 0.54. This showed that this mobile 
application can help people check the amount of 
cadmium by themselves. 

Keywords:     

1. บทน า
ปัญ าการปนเปื้ นแคดเมียมใน ิ่งแ ดล้ ม ่งผล

เ ีย าย ย่างมากกับประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีการปนเปื้ น 
เพราะประชาชนต้ งบริโภค า ารที่ใช้ ัตถุดิบจากพื้นที่ 
เช่น ข้า  ผัก เนื้ ัต ์  พืชผลทางเก ตร เป็นต้น โดย
ประชาชนไม่ทราบ ่า า ารแต่ละชนิดนั้น มีการปนเปื้ น
ข งแคดเมียม รื ไม่  ถ้ามีการปนเปื้ นจะมีปริมาณ

       ( )  
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แคดเมียมเท่าใด และแต่ละคน ามารถรับปริมาณแคดเมียม
ได้มากน้ ยเพียงใด จึงท าใ ้เกิดค าม ิตกในการบริโภค
า ารและการใช้ชี ิตประจ า ันข งประชาชนในพื้นที่ การ

ตร จ บ าแคดเมียมในรา่งกาย ามารถตร จ บได้  ิธี 
คื  การตร จจ าเพาะแคดเมียมในเลื ด และการตร จ ัดไม
โครโกลบูมินในปั า ะซึ่งต้ ง ่งตร จทาง ้ งปฏิบัติการ
ทาง ิทยา า ตร์และมีค่าใช้จ่าย ูง รื ต้ งฟังประกา จาก
ภาครัฐ ซึ่งข้ มูลที่ได้รับบางครั้งไม่ใช่ข้ มูลที่เป็นปัจจุบัน 

ปัจจุบันการค าน ณ าค่าการปนเปื้ นแคดเมียม
ามารถท าได้ด้ ยตั เ งโดยค าน ณด้ ยกระดา เ งและ

ค าน ณผ่านเ ็บไซต์ซึ่งการค าน ณผ่านทางเ ็บไซต์นั้นจะต่
ท าการเช่ื มต่ กับ ินเต ร์เน็ต ยู่เ ม  ท าใ ้ชุมชนที่ ยู่
่างไกล ท่ี ินเต ร์เน็ตไม่ ามารถเข้าถึงได้ และบางชุมชนมี
ินเต ร์เน็ตเข้าถึงแต่ค ามเร็ ข ง ินเต ร์เน็ตต่ า  จึงท าใ ้

เกิดปัญ าในการใช้งานเ ็บไซต์ในการค าน ณ าค่าการ
ปนเปื้ นแคดเมียม แต่ปัจจุบันค ามก้า น้าข งเทคโนโลยี
าร นเท มีเพิ่มมากขึ้น การรับข้ มูลข่า ารก็ ามารถรับ

ได้ร ดเร็ และ ามารถรับได้ทุก  ที่ โดยผ่าน ุปกรณ์พกพา 
เช่น โทร ัพท์เคลื่ นที่แบบ มาร์ทโฟน (  )  
แท็บแล็ต ( ) เป็นต้น ุปกรณ์เ ล่านี้เข้ามามีบทบาท
กับการด ารงชี ิตข งมนุ ย์เป็น ย่างมาก เพื่ เพิ่มค าม
ะด ก บายใ ้แก่มนุ ย์ โดยผ่านทางโมบายแ พพลิเคช่ัน  

จากปัญ าการค าน ณค่าการปนเปื้ นแคดเมียมใน
ิ่งแ ดล้ ม ที่ ่งผลต่ การบริโภค า ารข งประชาชนใน

พื้นที่การท าเ มื ง ังกะ ี นั้นคื  กลุ่มลุ่มน้ าแม่ตา   าเภ
แม่ ด จัง ัดตาก ประก บด้ ย ต าบลแม่กุ ต าบลพระ
ธาตุผาแดง และต าบลแม่ตา  และ ประโยชน์ข งโมบาย
แ พพลิ เ ค ช่ัน  ผู้ ึ ก า จึ ง น ใ จที่ จ ะพัฒนา โมบาย
แ พพลิเคชั่น เพื่ การประมาณการ ัมผั แคดเมียมผ่านการ
บริโภค า าร เพื่ ใ ้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการปนเปื้ น
แคดเมียม ูง ามารถตร จ บปริมาณแคดเมียมที่ตกค้าง
ยู่ใน า ารได้ด้ ยตั เ ง เพื่ ใ ้ทราบปริมา ารแคดเมียม

และ ามารถด ารงชี ิตได้ ย่างปล ดภัยที่ ุด  

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา
) เพื่ ึก าและพัฒนาโมบายแ พพลิเคช่ันเพื่ การ

ประมาณการ ัมผั แคดเมียมผ่านการบริโภค า าร 
) เพื่ ประเมินค ามพึงพ ในประ ิทธิภาพข งโมบาย

แ พพลิเคชั่นเพื่ การประมาณการ ัมผั แคดเมียมผ่านการ
บริโภค า าร 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
3 .1  แนวคิด เกี่ ยวกับการปนเปื้ อนของสาร
แคดเมียม  

แคดเมียมเป็นธาตุที่ ยู่ในกลุ่ม   ข งตารางพีริ ดิด 
ะต มมิคนัมเบ ร์ เท่ากับ  มีน้ า นัก ะต ม เท่ากับ 

.  มีค ามถ่ งจ าเพาะ .  จุด ล มละลาย  
ง าเซลเซีย  จุดเดื ด  ง าเซลเซีย   แคดเมียม

เป็นแร่ธาตุที่มี ยู่ในธรรมชาติโดยจะพบได้บริเ ณเปลื กโลก 
แคดเมียมบริ ุทธิ์เป็นโล ะ นัก มี ีขา  ฟ้า า  มีลัก ณะ
เนื้ ่ น โดยปกติ ารแคดเมียมจะไม่พบ ยู่ในรูป าร
บริ ุทธ์ิใน ิ่งแ ดล้ มแต่จะพบ ยู่ในรูป ารประก บร่ มกับ

าร ื่น เช่น กซิ เจน (แคดเมียม กไซด์ ) คล รีน 
(แคดเมียมคล ดไรด์) รื ซัลเฟ ร์ (แคดเมียมซัลเฟต 
แคดเมียมซัลไฟด์) โดยที่ ารแคดเมียม ่ นใ ญ่ที่พบใน
ิ่งแ ดล้ มจะ ยู่ในรูปข ง ารประก บด้ ย กไซด์ ซัล

ไฟล์และ คาร์บ น ในธาตุ ังกะ ี ตะกั่  และท งแดง ในรูป
ข งคล ไรด์ และซัลเฟต พบได้น้ ยมาก  ฉะนั้นในการ
ท าเ มื ง ังกะ ี จะได้แคดเมียมซึ่งเป็นผลพล ยได้ 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการค านวณสารพิษ 
การประมาณการต บ น งต่ ปริมาณการได้รับ ัมผั  

นิยม ิเคราะ ์ าค่า    ( ) รื
ปริมาณ ารเคมีที่ย มใ ้มนุ ย์ได้รับ ูง ุดต่ ัน โดย
ค าน ณจาก  และค่า   ( ) 
 า รับการ นุมานผลจาก ัต ์มนุ ย์ และการ นุมาน
 า รับคนท่ีมีค ามไ ูง  

 า รับค่า  ข งแคดเมียม ภาพยุโรปก า นดไ ้ใ ้
ปริมาณ ารเคมีที่ย มใ ้มนุ ย์ได้รับ ูง ุดต่ ันไปโดย
ตล ดชี ิต โดยไม่ท าใ ้ เกิด ันตรายต่ ุขภาพ ข ง
แคดเมียม ยู่ที่ไม่เกิน .  / /  (มิลลิกรัม/น้ า นัก
ตั   กิโลกรัม/ ัน)  

มายเ ตุ  
  ขนาด ูง ุดที่ ารเคมีไม่ก่ ใ ้เกิดผลข้างเคียง 

  ( )  ค ามไม่แน่น น 
  ( )  ค ามไม่แน่น นจากค ามแตกต่าง

กันข งมนุ ย์กับ ัต ์ทดล ง 

       ( )  
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3.3 แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณสารตกค้างของ
แคดเมียมในอาหาร  

ประชาชนในพ้ืนท่ีทีม่ีการปนเปื้ นแคดเมียมจากกลุ่มลุ่ม
น้ าแม่ตา   าเภ แม่ ด จัง ัดตาก ประก บด้ ย ต าบล
แม่กุ ต าบลพระธาตุผาแดง และต าบลแม่ตา  นิยมบริโภค
พืชผักท้ งถิ่นที่ปลูกรับประทานเ งในครั เรื น  และน า
ัต ์น้ าจืดจากล า ้ ยแม่ตา มาบริโภคเป็น า ารภายใน

คร บครั  เนื่ งจาก ามารถ า ัต ์น้ าจืดและพืชผักมา
บริโภคได้ง่าย และ ภาครัฐได้ท าการ ึก าประเมินค าม
เ ี่ยงทาง ุขภาพประชาชนจากการบริโภค า ารโดยเฉพาะ

า ารในท้ งถิ่น ได้แก่  ปลาท้ งถิ่น ผักท้ งถิ่น และ
ท าการ ึก าปริมาณและค ามถี่ข งการบริโภค า ารแต่ละ
ชนิด เพื่ ประเมินค ามเ ี่ยงต่ ุขภาพข งประชาชนที่
บริโภค า ารในพื้นที่ที่มีการปนเปื้ นแคดเมียม  าเภ แม่

ด จัง ัดตาก โดยเปรียบเทียบการปนเปื้ นข ง
แคดเมียม  าเภ แม่ ด จัง ัดตาก กับค่ามาตรฐานข ง
ประเท ไทยซึ่งต้ งไม่เกิน .  มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ผล
การ ิเคราะ ์ปริมาณแคดเมียมที่ ะ มในเนื้ ั และตับ ั
แ ดงในตารางที่  ใน ัต ์น้ าจืดแ ดงในตารางที่  และ ใน
พืชผักแ ดงในตารางที่   

ตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมที่สะสมในเนื้อวัว 
และตับวัวในพื้นที่ปนเป้ือนแคดเมียม 

ล าดับท่ี ชนิดตัวอย่าง 
จ านวน 

(n) 
ผลการวิเคราะห์ 

 (มิลลิกรัม/กก.) S.D. 

 เนื้ ั   .  .  
 ตับ ั   .  .  

ตารางที่ 2.Fผลการวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมที่สะสมในสัตว์น้้า 
จืดในพื้นที่ปนเป้ือนแคดเมียม 

ล าดับท่ี ชนิดสัตว์น้ า 
จ านวน 

(n) 
ผลการวิเคราะห์ 

(มิลลิกรัม/กก.) S.D. 

 ปลาไ ล  .  .  
 ยขม  .  .  
 ปลาดุก  .  .  
 ปลา ม   .  .  
 ปลาช่ น  .  .  
 ปลาดูด  .  .  
 เครื่ งในปลา

ช่ น 
 .  .  

ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมที่สะสมในพืชผัก 
ในพื้นที่ปนเป้ือนแคดเมียม 

ล าดับท่ี ชนิดสัตว์น้ า 
จ านวน 

(n) 
ผลการวิเคราะห์ 

(มิลลิกรัม/กก.) S.D. 

 ผักช ี  .  .  
 ผักกูด  .  .  
 มาก  .  .  
 ก างตุ้ง  .  .  
 ฟักท ง  .  .  
 มะเขื เปราะ  .  .  
 ชะ ม  .  .  
 กระถิน  .  .  
 มะละก   .  .  
 ผักบุ้ง  .  .  

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แ นดร ยด์ รื ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ เป็นช่ื

เรียกชุดซ ฟต์แ ร์ รื แพลตฟ ร์ม  า รับ ุปกรณ์
ีเล็กทร นิก ์ ที่มี น่ ยประม ลผลเป็น ่ นประก บด าทิ

เช่น.ค มพิ เต ร์ โทร ัพท์.โทร ัพท์เคลื่ นที่. ุปกรณ์เล่น
ินเต ร์เน็ตขนาดพกพา เป็นต้น แ นดร ยด์นั้น ถื ก าเนิด
ย่างเป็นทางการใน ันท่ี  พฤ จิกายน  โดยบริ ัท กู

เกิล จุดประ งค์ข งแ นดร ยด์นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจาก
บริ ัท  . ที่ได้น าเ าระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ซึ่ง
นิยมน าไปใช้งานกับเครื่ งแม่ข่าย เป็น ลัก น ามาลดท น
ขนาดตั  (แต่ไม่ลดท นค าม ามารถ) เพื่ ใ ้เ มาะ มแก่
การน าไปติดตั้งบน ุปกรณ์พกพา ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บ
ข้ มูลที่จ ากัด โดย ัง ่า แ นดร ยด์ นั้นจะเป็น ุ่นยนต์ตั
น้ ย  ที่ค ยช่ ยเ ลื  าน ยค าม ะด กแก่ผู้ที่พกพามัน 
ไปในทุกท่ีทุกเ ลา  

3.5Fแ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า โ ม บ า ย
แอพพลิเคชั่น

  คื  แ พพลิเคช่ันที่ช่ ยในการ
ท างานข งผู้ใช้บน ุปกรณ์ ื่ ารแบบพกพาแ พพลิเคช่ัน
เ ล่านี้จะท างานบนระบบปฏิบัติการ ( ) ที่แตกต่างกันไป
าจจะเรียก ีก ย่าง นึ่ง ่าแ พพลิเคชั่นระบบ ตั ย่างข ง

ระบบปฏิบัติการบน ุปกรณ์เคลื่ นที่  รื แ พพลิเคช่ัน
ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ   ที่พัฒนา
โดยบริ ัทไมโครซ ฟท์  ระบบปฏิบัติการ   
พัฒนาโดยบริ ัท  ระบบปฏิบัติการ   
พัฒนาโดยบริ ัท  รื ระบบปฏิบัติการ  ที่
พัฒนาโดยบริ ัท  แ พพลิเคช่ัน ีกประเภท นึ่ง

       ( )  
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เป็นแ พพลิเคช่ันที่ต บ น งค าม ต้ งการข งกลุ่ม
ผู้ใช้งาน เนื่ งจากผู้ใช้งานมีค ามต้ งการใช้แ พพลิเคช่ันที่
แตกต่างกัน จึงมีผู้ผลิตและพัฒนาแ พพลิเคช่ันใ ม่  
ขึ้นมาจ าน นมาก เช่น แ พพลิเคช่ันในกลุ่มเกม 
แ พพลิเคช่ันในกลุ่มเครื ข่าย ังคม นไลน์  และ
แ พพลิเคชั่นในกลุ่มมัลติมีเดีย เป็นต้น  

ดนั้นย่ มาจาก   ซึ่งแปล ่า 
ประ บการณ์ข งผู้ใช้ ซึ่งมีค าม มายคื  ประ บการณ์ข ง
ผู้ใช้ และค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่มีต่ ระบบ ่าใช้งานง่าย

รื ไม่ พ ใจมากแค่ไ น เปรียบเ มื นการทดล งขับรถ 
รื ใช้รถไปในช่ งเ ลา นึ่งแล้ รู้ ึกพ ใจ รื ไม่พ ใจใน

รถยี่ ้ นั้นและบริการที่ได้รับ รื ไม่  
การ กแบบ   นั้นไม่ได้เกี่ย ข้ งกับ

การ กแบบ   (พื้นที่ใช้งาน  า รับผู้ใช้) ใ ้
น่าใช้แต่เพียง ย่างเดีย  ากแต่ร มไปถึง างโครง ร้างข ง
เ ็บไซต์ การ างค าม ัมพันธ์ข งเนื้ า การ างแผน ่า
ผลิตภัณฑ์นั้น  จะปฏิ ัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ย่างไร ตล ดจน
เรื่ งต่าง  ไม่ ่าจะในเชิงจิต ิทยา รื  การตลาด เพื่ ใ ้
ผู้ใช้งานรู้ ึกพ ใจ และ กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ ข งเราเรื่ ย  
ไปพร้ มทั้ง น าไปบ กต่   

3.6dแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุด้วย UML 

 (   ) เป็นภา าที่
ธิบายแบบจ าล ง  า รับการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ รื เรียกได้
่าเป็นโมเดลมาตรฐาน (   ) 

ที่ ใ ช้ ลักการ กแบบ (   
) ซึ่ ง รู ปแบบข งภา ามี เ ค รื่ ง ม าย 

( )ก เป็น ัญลัก ณ์  า รับ ื่ ค าม มาย มี
กฎระเบียบที่มีค าม มายต่ การเขียนโปรแกรม ( ) 

 ประก บด้ ยแผนผังต่าง  ซึ่งใช้ ัญลัก ณ์โดยทั่ ไป 
และเครื่ ง มายต่าง  ซึ่งเป็น ิธีการแบบเบ็ดเ ร็จ ท าใ ้
ง่ายต่ การ ร้าง การ ่าน และการใช้ประโยชน์จากแผนผัง
ข ง  โดยจะใช้  เพื่ ธิบาย ยู เค ได ะแกรม 
คลา ได ะแกรม ซีคเ ็นซ์ได ะแกรม เตททราน ิช่ัน
ได ะแกรม และแ คทิ ิตี้ได ะแกรม เป็นต้น เปรียบได้ ่า 

 เป็นภา ามาตรฐาน  า รับ ร้างแบบพิมพ์เขีย  
( ) ใ ้แก่ระบบงาน ในการ ร้างมุมม ง ก า นด
รายละเ ียด ร้างระบบงานและจัดท าเ ก าร ้าง ิงใ ้แก่
ระบบงานได้  

3.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ันชนะ.จูบรรจง.( )  ได้ พัฒนาระบบ นับ นนุ

การประมาณการ ัมผั แคดเมียมผ่านการบริโภค า าร 
เพื่ ึก าและพัฒนาระบบ นับ นุนการประมาณการ ัมผั
แคดเมียมผ่านการบริโภค า าร  พบ ่าประ ิทธิภาพการ
ท างานข งระบบจากผู้เช่ีย ชาญ ยู่ในระดับดี  และการ
ประเมินค ามพึงพ ใจจากผู้งานในระดับมาก 

มคิด จู ้า ( )  ได้ท าการ ึก า เรื่ ง การ
ประเมินผลกระทบ ิ่งแ ดล้ มและค ามเ ี่ยงทาง ุขภาพ
จากการบริโภค า ารข งประชาชนในพ้ืนท่ีที่มีการปนเปื้ น
แคดเมียม  าเภ แม่ ด จัง ัดตาก  พบ ่าผล ิเคราะ ์
ปริมาณแคดเมียมที่ ะ มใน ัต ์น้ าจืด ในพืชผัก ในเนื้ ั
และในตับ ั  จากการ ุ่มตั ย่างในพื้นที่ที่มีการปนเปื้ น
แคดเมียมในทุกตั ย่าง า ารแค่มีปริมาณแคดเมียม ะ ม
มากน้ ยแตกต่างกันไป 

4. วิธีด าเนินการศึกษา
การพัฒนาโมบายแ พพลิเคช่ันเพื่ การประมาณการ

ัมผั แคดเมียมผ่านการบริโภค า าร มีขั้นต นในการ
พัฒนาท้ัง มด  ขั้นต น ดังนี ้

) ร บร มข้ มูล จากเ ก ารและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ ง
ารแคดเมียมและ ิธีการประมาณการ 

) ิเคราะ ์ กแบบระบบ โดยใช้การ ิเคราะ ์เชิง ัตถุ
ด้ ย  (   ) แล้ กแบบ 

  
) พัฒนาโมบายแ พพลิเคช่ัน โดยโปรแกรม 

 และ ภา า  ในการพัฒนา 
) ทด บโมบายแ พพลิเคช่ัน โดยทด บฟังก์ช่ันต่าง

ข งแ พพลิเคชั่น ่าท างานถูกต้ งตามที่ก า นดไ ้ รื ไม่ 
) ปรับปรุงโมบายแ พพลิเคช่ันใ ้มีค าม มบูรณ์และ

ถูกต้ ง 
) ประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพต่ โมบาย

แ พพลิเคช่ัน โดยใ ้ผู้เช่ีย ชาญจ าน น  คนท าการ
ประเมิน 

5. ผลการศึกษา
5.1dผลการวิเคราะห์และออกแบบ 

การ กแบบโมบายแ พพลิเคช่ันเพื่ การประมาณการ
ัมผั แคดเมียมผ่านการบริโภค า ารฏแบ่งรายละเ ียดได้

       ( )  
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ดังต่ ไปนี้ )    )   ซึ่งมี
รายละเ ียดดังนี้ 

. .    ดังแ ดงในรูป  

รูปที่ 1. Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ 

. .   ดังแ ดงในรูป  

รูปที่ 2. Class Diagram ของระบบ 
5.2dผลการออกแบบ Input และ Output ดังแ ดง
ในรูป  

รูปที่ 3. การออกแบบ Input และ Output 

5.3dผลการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
ผลการพัฒนาโมบายแ พพลิเคช่ันเพื่ การประมาณการ

ัมผั แคดเมียมผ่านการบริโภค า าร แบ่งรายละเ ียดได้
ดังต่ ไปนี้ ) ถาปัตยกรรมข งระบบ ดังแ ดงในรูป   ) 
ผลจากการพัฒนาโมบายแ พพลิเคช่ัน ดังแ ดงในรูป  

. .  ถาปัตยกรรมข งระบบ 

รูปที่ 4. สถาปัตยกรรมของระบบ 

. .  ผลจากการพัฒนาโมบายแ พพลิเคชั่น 

รูปที่ 5. หน้าจอของโมบายแอพพลิเคช่ัน 

5.4 ผลจากกา รประ เ มิน ความพึ งพอ ใจ ใน
ประสิทธิภาพโมบายแอพพลิเคชั่น 
      จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ ิ ท ธิ ภ า พ ข ง โ ม บ า ย
แ พพลิเคชั่นจากผู้เช่ีย ชาญจ าน น  คน เป็นชาย  คน 
คิดเป็นร้ ยละ  ญิง  คน คิดเป็นร้ ยละ   เป็น
เจ้า น้าที่ทาง าธารณ ุข    คน คิดเป็นร้ ยละ  
นัก ิชาการ  คน คิดเป็นร้ ยละ  ายุข งผู้ประเมิน ยู่
ในช่ ง  ถึง  ปี จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ  ยู่
ในช่ ง  ถึง  ปี จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ  และ 
ายุ  ปีขึ้นไป  คน คิดเป็นร้ ยละ   ระดับการ ึก า

ข งผู้ประเมิน ่ นใ ญ่ ยู่ในระดับปริญญาตรี จ าน น  

       ( )  
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คน คิดเป็นร้ ยละ  ผลการประเมินประ ิทธิภาพข งโม
บายแ พพลิเคช่ัน ดังแ ดงในตารางที่  

ตารางท่ี 4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในสิทธิภาพ 
เกี่ยวกับระบบในด้านต่างๆ 

รายการการประเมิน 
ผลการประเมิน 

S.D. แปลผล 

1. ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement)

    . ดค าม ามารถในการ
เรียกใช้งานในระบบฐานข้ มูล 

.  .  มาก 

    . ดค าม ามารถข งระบบ
ในด้านการจัดการข้ มูลผู้ใช้ 

.  .  มาก 

    . ดค าม ามารถข งระบบ
ในด้านการค าน ณ 

.  .  มาก 

    . ดค าม ามารถข งระบบ
ในด้านการแ ดงผลการค าน ณ  

.  .  มาก 

    . ดค าม ามารถข งระบบ
ในด้านการแ ดงผลรายงานการ
บริโภคย้ น ลัง 

.  .  มาก 

2. ด้านสามารถท างานได้ตามหน้าที ่(Function)
. ดค ามถูกต้ งข งการ

ท างานข งระบบในภาพร ม 
.  .  มาก 

     . ค ามถูกต้ งข งระบบ
ในการเพิ่มข้ มูล า ารที่บริโภค 

.  .  มาก 

     . ดค ามถูกต้ งข งระบบ
ในการค าน ณปริมาณแคดเมียม 

.  .  มาก 

     . ค ามถูกต้ งข งระบบ
ใ น ก า ร แ ด ง ผ ล ป ริ ม า ณ
แคดเมียม 

.  .  มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)
     . ค ามง่ายในการเรียกใช้ .  .  มากที่ ุด 
     . ค ามเ มาะ มในการ

กแบบ น้าจ โดยภาพร ม 
.  .  มากที่ ุด 

     . ค า ม ชั ด เ จ น ข ง
ข้ ค ามที่แ ดงบนจ ภาพ 

.  .  มาก 

     . ค าม ะด กในการใช้
แ พพลิเคชั่น 

.  .  มาก 

     . ค า ม น่ า ใ ช้ ข ง
แ พพลิเคชั่นในภาพร ม 

.  .  มากที่ ุด 

4. ด้านประสิทธิภาพ (Performance)
     . ค ามเร็ ในการเรียกใช้ .  .  มาก 
     . ค ามเร็ ในการติดต่
กับฐานข้ มูล 

.  .  มาก 

     . ค ามเร็ ในการบันทึก 
ปรับปรุงข้ มูล 

.  .  มาก 

รายการการประเมิน ผลการประเมิน 
S.D. แปลผล 

    . ค ามเร็ ในการน าเ น
ข้ มูล 

.  .  มาก 

    . ค ามเร็ ในการท างาน
ข งแ พพลิเคชั่นในภาพร ม 

.  .  มาก 

5. ด้านข้อมูล (Information)
.  ข้ มูลมีค ามถูกต้ ง .  .  มาก 
. ฏข้ มูลมีค ามครบถ้ น

มบรูณ์ 
.  .  มาก 

    .  ข้ มูลเนื้ าเข้าใจง่าย .  .  มาก 
รวม 4.22 0.54 มาก 

 ผลการประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข งโม
บายแ พพลิเคช่ันเพื่ การประมาณการ ัมผั แคดเมียมผ่าน
การบริโภค า าร พบ ่าผู้ต บแบบ บถามมีค ามคิดเ ็น
เกี่ย กับการประเมินโมบายแ พพลิเคช่ัน โดยมีระดับค าม
พึงพ ใจในประ ิทธิภาพในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย .  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .   

6. อภิปรายผล
ผลจากการ ึก าข้ มูลเกี่ย กับปริมาณแคดเมียมใน

า าร ซึ่งเป็นการ ึก าร บร มข้ มูลจากงาน ิจัยข ง 
มคิด จู ้า ( )  ันชนะ จูบรรจง ( ) และงาน ิจัย
ื่น  ามารถร บร มข้ มูล ได้ดังนี้ ) ค ามรู้เกี่ย กับ

แคดเมียม ) จ าน นปริมาณแคดเมียมที่ ยู่ใน า ารแต่ละ
ชนิด ) ิธีการค าน ณปริมาณแคดเมียม ซึ่งน าข้ มูลเ ล่านี้
มาไ ้เพื่ พัฒนาโมบายแ พพลิเคช่ันเพื่ การประมาณการ
ัมผั แคดเมียมผ่านการบริโภค า าร 

ผลจากการพัฒนาโมบายแ พพลิเคช่ันเพื่ การประมาณ
การ ัมผั แคดเมียมผ่านการบริโภค า าร โดยใช้โปรแกรม 

  ในการพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็น  เมนู ได้แก่ ) 
ข้ มูล ่ นตั  เมนูข้ มูล ่ นตั มีไ ้เพื่ จัดการข้ มูลผู้ใช้ ซึ่ง
จะใ ้ผู้ใช้กร กข้ มูล ได้แก่ ช่ื  ายุ น้ า นัก เพ  ซึ่งเมื่
กร กข้ มูลเ ร็จแล้ โมบายแ พพลิเคช่ันจะค าน ณค่ า
ปริมาณแคดเมียมที่ไม่ค รได้รับต่ ัน กมา ) ค าน ณ
ปริมาณแคดเมียม เมนูค าน ณปริมาณแคดเมยีมที่ได้รับ เป็น
เมนูที่มีไ ้เพื่ ค าน ณปริมาณที่ผู้ใช้ได้รับต่ ัน โดยใ ้ผู้ใช้
เพิ่ มรายการ า ารที่ ไ ด้บริ โภค เข้ า ไป ลั งจากนั้ น
แ พพลิเคช่ันจะท าการค าน ณปริมาณแคดเมียมที่ได้รับ

กมาใ ้ ) ปริมาณแคดเมียมย้ น ลัง เมนูปริมาณ

       ( )  
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แคดเมียมที่ได้รับย้ น ลัง เป็นเมนูที่ ามารถดูปริมาณ
แคดเมียมย้ น ลังข งแต่ละ ันได้ และบ กรายการ า าร
ที่ได้บริโภคในแต่ละ ัน ) ข้ มูลเพิ่มเติม เมนูข้ มูลเพิ่มเติม 
จะบ กถึงข้ มูลแนะน าการใช้งาน ค ามรู้เกี่ย กับแคดเมียม  

 ันดับ า ารที่มีการปนเปื้ นแคดเมียม และตั ย่าง
ปริมาณ ัด ่ นข ง า ารแบ่งตาม ม ด 
     ผลจากการประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพโดย
ประเมินจากผู้ เ ช่ีย ชาญ จ าน น คน พบ ่าผลการ
ประเมินค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับมาก ซึ่งแ ดง ่าโมบาย
แ พพลิเคช่ันนี้ ามารถช่ ยใ ้ประชาชนจากกลุ่มลุ่มน้ าแม่
ตา   าเภ แม่ ด จัง ัดตาก ประก บด้ ย ต าบลแม่กุ 
ต าบลพระธาตุผาแดง และต าบลแม่ตา  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ
ปนเปื้ นแคดเมียม ูง ามารถตร จ บปริมาณแคดเมียมที่
ตกค้าง ยู่ใน า ารได้ด้ ยตั เ งได้ 

7. เอกสารอ้างอิง
 กรมค บคุมมลพิ . ( ). แคดเมียม (Cadmium) 
  (พิมพ ์ครั้งท่ี ). กรุงเทพ : ินทิเกรเต็ดโปรโมชัน 

     เทคโนโลยี. 
 พัชรีภรณ์ เรียน มีและเ กพล ไม้ชุน. ( ). 
 แอพพลิเคชั่น เอ เอ็ม อี เพ่ือสุขภาพ. รายงาน  
 การ ึก า ิชา ิธี ิจัยและโครงงาน. ม า ิทยาลัย 
 นเร ร. จัง ัดพิ ณุโลก 
 มัณฑนา คงกลาง  ( ). User Experience (UX). 
 รายงานการ ึก าราย ิชา มัมนา. คณะเทคโนโลย ี
 าร นเท และการ ื่ าร. ม า ิทยาลัย ลิปากร. 
 กรุงเทพ  
 ันชนะ จูบรรจง. ( ). ระบบสนับสนนุการประมาณ 
 การสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร.  
 ิทยานิพนธ์ ท.ม. าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท . 
 ม า ิทยาลัยนเร ร. จัง ัดพิ ณุโลก 
 ุชาดา พลาชัยภิรมย์ ิล. ( ). แน โน้มการใช้โมบาย 

     แ พพลิเคชั่น. วาสสารนักบริหาร, ( )   
 ุเทพ เรื ง ิเ . ( ). Risk Assessment เพ่ือการ 
 จัดการสารเคมีของประเทศ. กรุงเทพ : คณะ 

     ัต แพทย์ า ตร ์จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย. 
 มคิด จู ้า. ( ). การประเมินผลกระทบ  
 สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงทางสุขภาพจากการ   
 บริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน 
 สารแคดเมียม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ิทยานิพนธ์ 

  .ด.  ม า ิทยาลัยนเร ร. จัง ัดพิ ณุโลก.  

 . .      . 
 ( ). Toxicological Profile for Cadmium. 
 :   . 

       ( )  
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลผ่านเว็บแบบ Responsive 
Management Information System for Recycle Garbage Bank through 

Responsive Web 

จิตติมา ุ รรณ์ และ ร า เตติ ัฒน์  
ภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตร์  

ม า ิทยาลัยนเร ร จัง ัดพิ ณุโลก  
  : . .

บทคัดย่อ 
ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) มี

การจัดการข้อมูลโดยการเก็บบันทึกในกระดาษ หรือสมุด ซึ่ง
ใช้เวลาในการบันทึกและค านวณ และบางครั้ งได้รับ
ข้อผิดพลาดเนื่องจากการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือค านวณ
ผิด ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลผ่านเว็บแบบ 
Responsive การศึกษานี้เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคารขยะรีไซเคิล จากนั้นน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์เชิงวัตถุด้วย UML (Unified Modeling 

Language) แล้วออกแบบ user interface และน ามา
พัฒนาระบบโดยใช้ ภาษา PHP, HTML, CSS, JavaScript 

ในการพัฒนาเว็บแบบ responsive ใช้ Apache เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์จ าลอง ใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ 
Bootstrap ส าหรับจัดรูปแบบของเว็บ จากนั้นน าไปทดลอง
ใช้ และท าการประเมินผลโดยผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่  และผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 30 คน  ผลจากการ
ประเมินระบบพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.65 ซึ่งแสดงว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลผ่านเว็บแบบ Responsive สามารถ
ช่วยในการบันทึกข้อมูลการฝากถอน และบันทึกข้อมูล
รายรับรายจ่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีระบบยังใช้

งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
เดสก์ท็อป  

ค าส าคัญ: ระบบ าร นเท  ธนาคารขยะ  รีไซเคิล  เ ็บ 
 

Abstract 
   Recycle garbage bank of School District 5 
(Watphanpee) was managed manually by keeping 

records in paper, which took time to record and 

calculate and sometimes get errors because of 

incorrect inputs or miscalculations. Thus, the 

objective of this study was to develop an information 

system for managing recycle garbage bank using 

responsive web. This study began by gathering data 

and research papers related to recycle garbage bank. 

Then, data was analyzed using object-oriented 

analysis and design with UML (Unified Modeling 

Language) and user interface was designed. Next, the 

system was developed using PHP, HTML5, CSS, 

JavaScript for developing responsive web, Apache as 

a web server, MySQL for managing database, and 

Bootstrap for formatting web. After that, the web 

application was tested and evaluated by 

administrators, managers, officers and members of 30 

       ( )  

1067

mailto:orasat@nu.ac.th


people. The result showed that all users are satisfied 

with system performance at a high level with the 

average score of 4.07 and standard deviation of 0.65. 

This showed that this information system can help 

officers in recording and searching data of deposit, 

withdrawal, income and expenses more effectively. In 

addition, the system was also easy to use and was 

accessible to smart phone, tablet and desktop. 

Keywords:     
    

1. บทน า
ในปัจจุบันจ าน นประชากร การเติบโตทางเ ร ฐกิจ

และค ามก้า น้าทางเทคโนโลยีในประเท ไทยมี ัตราการ
เพิ่มขึ้น ย่างมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นเ ล่านี้ ่งผลใ ้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทาง ภาพแ ดล้ มในประเท ไทย โดยเฉพาะ
เรื่ งข งปัญ าขยะมูลฝ ย ซึ่งจะพบ ่านับ ันก็ยิ่งมีค าม
รุนแรงมากขึ้น ันเนื่ งมาจากจ าน นประชากรที่เพิ่มมาก
ขึ้น การ ลั่งไ ลเข้ามาท างานในประเท ไทยข งแรงงาน
ต่างด้า  ท าใ ้ชุมชนท้ งถิ่นเกิดการขยายตั  พฤติกรรมการ
บริโภคข งประชาชน ค ามก้า น้าทางเทคโนโลยีที่ท าใ ้
ประชากร ะด ก บายขึ้น ิ่งเ ล่านี้ล้ นได้ก่ ใ ้เกิดขยะ
จ าน นมากซึ่งยากต่ การก าจัด และไม่ ามารถย่ ย ลายได้
เ งตามธรรมชาติ เนื่ งจากมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุก  
ปี  เ ลย ่ งผลท าใ ้ เ กิดมลพิ มากขึ้นตามมา เ ช่นกัน 
เพราะฉะนั้นจึงต้ งมีการจัดการขยะ ย่างถูก ิธี การจัดตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นจึงเป็นแน ทาง นึ่งที่ท าใ ้เกิดการ
คัดแยกขยะ ย่างเป็นระบบระเบียบ  

ปัจจุบันโรงเรียนเท บาล  ( ัดพันปี) ได้ร่ มมื กัน
ระ ่างเท บาลนครพิ ณุโลก คณะครู นักเรียน ประชาชน
ในชุมชนพันปีและชุมชนใกล้เคียง จัดด าเนินการโครงการ
ธนาคารขยะเพื่ เป็นการจัดการขยะมูลฝ ยทั้งในคร บครั  
โรงเรียน และชุมชน และในการจัดการและจัดเก็บข้ มูล
ธนาคารขยะในปัจจุบันก็จะใช้ระบบจัดเก็บข้ มูลเป็น
เ ก ารซึ่งท าด้ ยมื  เลยท าใ ้ข้ มูลธนาคารขยะที่จัดเก็บ 

มีการจัดเก็บที่ซ้ าซ้ น ช ารุดเ ีย าย บันทึกข้ มูลผิดพลาด
ได้ง่าย การค าน ณมีค ามผิดพลาดล่าช้า  

 จากปัญ าที่เกิดขึ้นและค ามก้า น้าข งเทคโนโลยี
าร นเท  ผู้ ึก า นใจที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
าร นเท เพื่ การจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ในรูปแบบ 

  เพื่ ช่ ย  าน ยค าม ะด กใ ้แก่
ผู้ใช้งานในการจัดเก็บ ค้น า ตร จ บย ดฝาก รื การ
จัดท ารายงาย รุป เพื่ ลดค ามผิดพลาด ซ้ าซ้ น และเ ลา
ในการจัดการและจัดเก็บข้ มูล เพื่ นับ นุนการใ ้บริการ
และการบริ ารงานข งธนาคารขยะมีประ ิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
.  แน ค ามคิดเกี่ย กับธนาคารขยะรีไซเคิล

           ธนาคารขยะรีไซเคิล มายถึง รูปแบบ นึ่งในการ
ด าเนินงานเพื่ ่งเ ริมการคัดแยกขยะมูลฝ ย โดยเริ่มต้นที่
เยา ชนและชุมชนเป็น ลักและใช้ชุมชนเป็น ถานที่
ด าเนินการ เพื่ ใ ้ประชาชนเกิดค ามเข้าใจในการคัดแยก
ขยะมูลฝ ย และร่ มรับผิดช บธนาคารขยะ เป็นการ
ปลูกฝังนิ ัยและจิต  านึกในการคัดแยกขยะมูลฝ ย ร มทั้ง
่งเ ริมการเข้ามามี ่ นร่ มโดยใช้เยา ชนเป็นตั ย่างใน

การด าเนินงาน ลักการข งธนาคารขยะใ ้ มาชิกคัดแยก
ขยะ และคิดมูลค่าข งขยะที่คัดแยก เป็นจ าน นเงิน บันทึก
เป็นย ดเงินฝากข ง มาชิก โดย มาชิก ามารถเบิกถ นได้
ใน ันที่เปิดด าเนินการ ธนาคารขยะต่างจากธนาคารทั่ ไป 
คื มาชิกไม่ต้ งน าเงินมาที่ธนาคาร แต่เ าขยะที่จะทิ้งเข้า
มาแลกเปลี่ยนเป็นจ าน นเงินฝากในบัญชี  

ขั้นต นการด าเนินงาน มีดังนี ้
)กประชุมช้ีแจงใ ้ชุมชนทราบจุดประ งค์ใน

การจัดท าโครงการธนาคารขยะ 
)กจัดตั้งคณะท างานเพื่ จัดตั้งคณะท างาน

โครงการธนาคารขยะ 
)กประชา ัมพันธ์เพื่ ช้ีแจงกิจกรรมใ ้ค ามรู้

เกี่ย กับการคัดแยกประเภทข งมูลฝ ยผลที่คาด ่าจะได้รับ 
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)ก บรมใ ้ค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับการคัด
แยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะในรูปแบบต่าง  กับ
มาชิกในชุมชน 

)กจัด างบประมาณ นับ นุนในการก่ ร้าง
ูนย์  จาก น่ ยงานราชการเช่น ก งทุนเพื่ ังคม 

)กด า เ นิ น ง านธนาคารขยะ  โ ดย ใ ้ ก า ร
ด า เนินงานข งธนาคารขยะ ยู่ภายใต้การดูแลข ง
คณะกรรมการชุมชนมีการ กกฎระเบียบในการท างาน 
ค รมี ก าร ร ายงานผลกา รด า เ นิ น งานทางบัญ ชีแก่
คณะกรรมการชุมชนและ มาชิกในชุมชนเป็นระยะ 

)กประเมินผลการจัดกิจกรรมจากจ าน น
มาชิกที่เข้าร่ ม ปริมาณ ั ดุรีไซเคิลจาก มาชิกน ามาฝาก

จ าน นเงินและเงินทุน มุนเ ียนที่เกิดจากการขายใ ้ร้านรับ
ซื้ ข งเก่า ักค่าใช้จ่ายต่าง   

.  แน ค ามคิดเกี่ย กับระบบ าร นเท  
        ระบบ าร นเท  (  ) มายถึง 

การน าเ า งค์ประก บที่มีค าม ัมพันธ์กันข งระบบมาใช้
ในการร บร ม บันทึก ประม ลผล และแจกจ่าย าร นเท
เพื่ ใช้ในการ างแผน ค บคุม จัดการและ นับ นุนการ
ตัด ินใจ 

งค์ประก บข งระบบ าร นเท  ประก บด้ ย 
)ก าร์ดแ ร์ มายถึง เครื่ งค มพิ เต ร์และ

ุปกรณ์ต่ พ่ งเพื่ ใช้ในการจัดท า าร นเท  
)กซ ฟต์แ ร์  มายถึง ชุดค า ั่ งใ ้ เครื่ ง

ค มพิ เต ร์ท างาน 
)กข้ มูล มายถึง ข้ เท็จจริงที่ าจ ยู่ ใน

รูปแบบและการแ ดงผลต่าง  เช่น ตั ัก ร ตั เลข 
รูปภาพ และเ ียง ซึ่งข้ มูลเป็น ่ น  าคัญ ย่าง นึ่งข ง
ระบบเพื่ ใช้ในการประม ลผลใ ้ได้ าร นเท มา 

)กการ ื่ ารและเครื ข่าย มายถึง การ
เช่ื มต่ ค มพิ เต ร์เพื่ การ ื่ ารและแลกเปลี่ยนข้ มูล
โดยผ่าน ื่ น าข้ มูลต่าง  เช่น ายเคเบิล รื ดา เทียม 
เป็นต้น 

)กกระบ นการท างาน มายถึง กระบ นการ
ขั้นต นต่าง  ในการปฏิบัติงานในระบบ าร นเท  

)กบุคลากร มายถึง บุคคล รื กลุ่มผู้คนที่
ท างาน รื เกี่ย ข้ งกับระบบ าร นเท   
 .  แน ค ามคิดเกี่ย กับการ ิเคราะ ์และ กแบบ
ระบบ 

ในการพัฒนาระบบใช้ ลักการข ง งจรการพัฒนา
ระบบ ซื่งเป็นแน ทาง ิธีการเพื่ ใช้ท าค ามเข้าใจและเพื่
ใช้เป็นขั้นต นการพัฒนาระบบ าร นเท  รื ซ ฟต์แ ร์
ใ ้  าเร็จ โดยการได้มาซึ่งซ ฟต์แ ร์ าจจะเป็นโดยการซื้

รื การจ้างท า รื การพัฒนาเ งก็ได้ งจรชี ิตข งการ
พัฒนาระบบ แบ่งเป็น  ขั้นต น คื  การก า นดปัญ า 
การ ิเคราะ ์ การ กแบบ การพัฒนาระบบงาน การ
ทด บ การติดตั้งระบบ และการบ ารุงรัก า 

การ ิเคราะ ์และ กแบบระบบใช้แน คิดเกี่ย กับ
การ กแบบเชิง ัตถุด้ ย  ซึ่งประก บด้ ย  

) แผนภาพ ธิบายโครง ร้างข งระบบ (
) ซึ่งประก บด้ ย

   ใช้เพื่ แ ดงโครง ร้างข งระบบซึ่ง
ประก บด้ ย  และรายละเ ียดภายใน  
ค าม ัมพันธ์ในเชิง  ระ ่าง  เช่น 

   
   คล้ายกับ   
   แ ดงใ ้เ ็นถึง ่ นประ 

ก บข งต่าง  ข งระบบ  
   เป็น  ที่มีลัก ณะ

เ มื นกับ   โดย ่ นประก บทาง 
 ตั นึ่ง  ใน   ก็จะ

เปรียบเทียบได้กับ  นึ่ง ใน   นั่นเ ง 
) แผนภาพ ธิบายพฤติกรรมข งระบบ (

) ประก บด้ ย
 ก    เป็นแผนภาพแ ดงกรณีการใช้

งานจากผู้ใช้ระบบ รื    และค าม ัมพันธ์
ระ ่าง   และผู้ใช้ระบบ 
  ก   เป็นแผนภาพแ ดงกระบ นการ
ทางธุรกิจที่ ยู่ในข บเขตข งระบบ ร มทั้งการไ ลข ง
ข้ มูลและตรรกะในระบบ 
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     ก   เป็นแผนภาพที่แ ดง ถานะต่าง  
ข ง ็ บเจกต์และการเปลี่ยน ถานะข ง ็ บเจกต์เมื่ มี
เ ตุการณ์มากระทบ รื เมื่ ็ บเจกต์นั้นถูก ั่งใ ้ท างาน
ย่างใด ย่าง นึ่ง 

     ก   เป็นแผนภาพแ ดงล าดับการ
โต้ต บระ ่าง ็ บเจกต์ เพื่ ต บ น งต่ การ ั่งงานจาก
ผู้ใช้ระบบ 
     ก   เป็นแผนภาพแ ดงการ
โต้ต บระ ่าง ็ บเจกต์เ มื นกับแผนภาพ  

 แต่เน้นการ ื่ ารระ ่าง ็ บเจกต์ ่า ็ บเจกต์
ใด ่ง  ใ ้กับ ็ บเจกต์ใดบ้าง  
              ในการ ึก าและพัฒนาระบบนี้จะใช้แผนภาพ
ธิบายโครง ร้างข งระบบ (  ) คื   

 และแผนภาพ ธิบายพฤติกรรมข งระบบ 
(  ) คื     มาใช้ในการ
พัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล 

 
.  แน ค ามคิดเกี่ย กับ    

    คื  แน คิดการ กแบบที่
เรียก ่า     คื  กแบบเพียงครั้งเดีย  แต่

ามารถใช้ได้กับทุกขนาดข ง น้าจ  โดยเ ็บไซต์จะ
ามารถตร จจับขนาดข ง น้าจ  และปรับขนาด และ 

 ใ ้เ มาะ ม ตามขนาดข ง น้าจ โดย ัตโนมัติ 
โดย า ัยการท างานร่ มกันเทคโนโลยีต่าง  ดังต่ ไปนี้ คื  

 ข งเ ็บแบบ   รูปภาพแบบ 
  และ    

 ในการ กแบบเ ็บไซต์แบบ   
 จะต้ งรู้ข้ แตกต่างระ ่างการแ ดงผลข ง

ุปกรณ์แตะละแบบ ่ามีขนาดแตกต่างกัน ย่างไรและต้ ง
างแผนการ กแบบ ย่างเป็นระบบ ต้ งค านึงถึงการ
กแบบทั้งแน ตั้งแน น น และ  ที่เ มะ มในแต่

ละขนาดข ง ุปกรณ์ 
      การจะท า    นั้นใช้เทคนิค
ลาย  ย่างร่ มกันไม่ ่าจะเป็น    

 และ    โดยที ่

      ขั้นแรก คื การท า   ซึ่งก็คื การ กแบบ 
 ใ ้เป็นแบบ  รื ก็คื  การที่ไม่ได้ก า นด

ขนาดข ง  แบบตายตั  แต่จะก า นดใ ้ ัมพันธ์กับ ิ่ง
ื่น  
      ขั้นต่ มา คื การท า   รื การ

ก า นดขนาดข ง  ต่าง  ใ ้มีค าม ัมพันธ์กับ
ขนาด น้าจ แ ดงผล 
      ขั้น ุดท้าย คื การใช้    ซึ่ง

ช่ ยใ ้เรา ามารถก า นด    า รับ  
ต่าง  ลังจากนั้นใ ้เขียน    า รับ  
ที่มีขนาด น้าจ ที่เล็ก ุดเพิ่มขึ้นเรื่ ย  จนถึงใ ญ่ ุด ซึ่ง
การ กแบบนี้จะช่ ยลดค ามซ้ าซ้ นข งโค้ดและยังท าใ ้
แก้ไขโค้ดในภาย ลังได้ง่าย ีกด้ ย  

.  งาน ิจัยท่ีเกี่ย ข้ ง 
      แ งมณี  ยู่พุก ( ) ได้ท าการ ึก าการ

พัฒนาการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนชานุมาน
ิทยาคม เพื่ ึก า ภาพ ปัญ า และค ามต้ งการ การ

พัฒนาการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนชานุมาน
ิทยาคม และติดตามผลการพัฒนาการด าเนินงานธนาคาร

ขยะรีไซเคิล โดยใช้ ิธีเชิงปฏิบัติการ (  ) 
โดยท าการ ึก ากับกลุ่มเป้า มาย ิจัย ได้แก่ ครูที่ปรึก า 
และคณะกรรมการการด าเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล 
โรงเรียนชานุมาน ิทยาคม จ าน น  คน เครื่ งมื ที่ใช้ใน
การเก็บร บร มข้ มูล ได้แก่ แบบทด บ แบบ ัมภา ณ์ 
แบบ ังเกต และแบบบันทึกการประชุม การ ิเคราะ ์ข้ มูล
ถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ ยล่ะ ค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

ดัชนีประ ิทธิผล และน าเ น ข้ มูลแบบเชิงพรรณนา
ิเคราะ ์ ซึ่งผลปรากฏ ่า โรงเรียนชานุมานประ บปัญ า

ด้านการบริ ารจัดการขยะมูลฝ ยในโรงเรียน การ
ด าเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลยังไม่ เป็นระบบระเบียบ 
เพราะคณะกรรมการยังขาดค ามรู้ค ามเข้าใจ และทัก ะ
ในการปฏิบัติงาน  

เบนจามิน ชนะคช ( ) ได้ท าการ ึก าระบบ
จ า น่ายขยะรีไซเคลิทาง ินเท ร์เน็ตกรณี ึก า บริ ัท มา
ทุ่ง งรีไซเคลิ จ ากัด เพื่ เพ่ิมช่ งทางการจ า น่ายขยะรี
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ไซเคลิในแบบธุรกิจต่ ธุรกิจ ซึ่งเปน็การจ า น่ายขยะรไีซเคิล
ใ ้กับธุรกิจแปรรูปขยะ และลดข้ ผิดพลาดในการ ั่งซื้  ทั้ง
ยัง ามารถเลื กดู ินค้าก่ น ั่งซื้ ได้ โดยระบบมี
ค าม ามารถในการจดัเก็บและปรับปรุงข้ มูลต่าง  ข ง
ขยะรีไซเคลิ ข้ มูลราคารับซื้ ขาย ข้ มูลการขน ่ง 
ตล ดจนการ กรายงานต่าง  ระบบจ า น่ายขยะรไีซเคลิ
ทาง ินเท ร์เน็ตมี ่ นประก บ  าคัญ  ่ น คื  การ ั่งซื้
ขยะรีไซเคลิทาง ินเท ร์เน็ต การจัดการข้ มลูขยะรีไซเคิล 
การจัดการข้ มูลการขน ่ง และการ กรายงาน โดยมีกลุม่
ผู้งานระบบ  กลุ่ม คื  ผู้ นใจทั่ ไป ลูกค้าที่เป็น มาชิก 
ผู้ดูแลระบบ พนักงานแผนกการเงินและบัญชี พนักแผนกรับ
ซื้ ขาย และกรรมการผู้จดัการ ระบบพัฒนาขึ้น โดยใช้
เทคโนโลยีภา า   .  กแบบ ่ นท่ีติดต่
กับผู้ใช้และผูดู้แลระบบโดยใช้โปรแกรม  

  ใช้ระบบจัดการฐานข้ มูล  
 .  โดยมี ถาปตัยกรรมข งระบบเป็นแบบลูก

ข่าย/แม่ข่าย ท้ังเครื่ งลูกข่ายและเครื่ งแม่ข่ายใช้
ระบบปฏิบตัิการ ินโด ์ เครื่ งแม่ข่ายมีโปรแกรม  

 . .  ท า น้าที่เป็นเ ็บเซิร์ฟเ ร์  

3. วิธีด าเนินการศึกษา
.ก ึก า และร บร มข้ มูลเกี่ย กับธนาคารขยะรี

ไซเคิล การจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ึก า แน ค ามคิด
เกี่ย กับการ กแบบและ ิเคราะ ์ระบบ แน คิดเกี่ย กับ
ฐานข้ มูล แน ค ามคิดเกี่ย กับภา า  
แน ค ามคิดเกี่ย กับภา า  แน ค ามคิดเกี่ย กับภา า 

 แน ค ามคิดเกี่ย กับ  และแน คิดเกี่ย กับการ
เขียนแบบเ ็บไซต์แบบ  เพื่ เป็นแน ทางใน
การด าเนินการพัฒนาระบบต่ ไป 

.ก ึก าระบบการจัดการและการจัดเก็บข้ มูลธนาคาร
ขยะรีไซเคิลข งโรงเรียนเท บาล  ( ัดพันปี) ่ามีขั้นต น
กระบ นการท างาน ย่างไร มีเ ก าร บุคคล และเครื่ งที่
เกี่ย ข้ ง ย่างไร 

.ก ัมภา ณ์ บถามข้ มูลต่าง  ที่เกี่ย ข้ งกับ
ธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่ น ามา ึก าค ามต้ งการข ง
ผู้ใช้งาน และน ามาพัฒนาระบบต่ ไป 

.กน าข้ มูลที่ ได้จาก ึก าเ ก ารและงาน ิจัยที่
เกี่ย ข้ ง ระบบงานเดิมกและการ ัมภา ณ์ มา ิเคราะ ์
และ กแบบระบบเชิง ัตถุด้ ย  

.ก กแบบระบบ าร นเท เพื่ การจัดการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล เช่น กแบบฟังชันก์การท างานต่าง  ข ง
ระบบ กแบบ    รื    
 า รับต บโต้กับผู้ใช้ และ กแบบ  ข งระบบ 

.กพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิล จากข้ มูลที่เราได้จากการ ึก า ร บร ม ิเคราะ ์ 
และการ กแบบระบบ เพื่ ใ ้ได้ระบบ าร นเท เพื่ การ
จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลตามที่ต้ งการ 

.กทด บระบบก่ นที่จะน าไปใช้งานจริง เพื่ ลด
ข้ ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการน าไปใช้งานจริง 

.กปรับปรุงและแก้ไขข้ ผิดพลาดข งระบบ
.กประเมินประ ิทธิภาพข งระบบ าร นเท เพื่ การ

จัดการธนาคารขยะในด้าน    
    และ  

.กจัดท าคู่มื การใช้งาน และ รุปผลการด าเนินงาน

4. ผลการศึกษา
.  ผลการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบ

  ผลการ เิคราะ ์และ กแบบระบบโดย า ัย
ลักการ  (   ) มาใช้ใน

การ ิเคราะ ์และ กแบบระบบงาน ธิบายการท างานข ง
ระบบ เป็น ัญลัก ณ์ รื ธิบายด้ ยภาพประก บต่าง  
ประก บด้ ย    ภาพร มข งระบบ และ 

  ภาพร มข งระบบ ดังแ ดงในภาพ  และ 
 

       ( )  

1071



ภาพ 1    ภาพร มข งระบบ 

ภาพ 2   ภาพร มข งระบบ 

.  ผลการพัฒนาระบบ 
     จากการพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัดการ

ธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งไดผ้ล น้าจ  ดังแ ดงในภาพ  
ดังนี้   

ภาพ 3 น้าจ แรกข งระบบ 

ภาพ 4 น้าจ การเช็คย ดฝาก 

       ( )  
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ภาพ 5 น้าจ การเช็คย ดฝากในการแ ดงผลใน
น้าจ โทร ัพท์ 

ภาพ 6 น้าจ การบันทึกและจัดการธุรกรรมการฝาก 

ภาพ 6 น้าจ การบันทึกและจัดการธุรกรรมการถ น 

ภาพ 7 น้าจ รายงานปริมาณ ั ดุรีไซเคลิ 

ภาพ 8 น้าจ รายงานธุรกรรมการฝาก 

.  ผลการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบ 
 ผลการประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข ง

ระบบดังแ ดงในตาราง  จ าน น  ท่าน จ าแนกเป็นชาย 
 ท่าน คิดเป็นร้ ยละ .  เป็น ญิง  ท่าน คิดเป็น

ร้ ยละ .  ผู้ต บแบบ บถาม ายุ ต่ าก ่า  ปี 
จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ  ช่ ง ายุ    ปี 
จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ   ช่ ง ายุ   ปี 

       ( )  
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จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  ช่ ง ายุ    ปี 
จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ   ช่ ง ายุ    ปี 
จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  การประเมินระบบพบ ่า
ผู้ใช้มีค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข งระบบ ยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย .  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .  

ตาราง 1 ผลการประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพ 

.  รุปผลการ ึก า 
  ระบบ าร นเท เพื่ การจัดการธนาคารขยะรี

ไซเคิลผ่านเ ็บแบบ  ามารถช่ ยในการบันทึก
ข้ มูลการฝากถ น และบันทึกข้ มูลรายรับรายจ่ายได้ ย่าง
มีประ ิทธิภาพ น กจากนี้ระบบยังใช้งานง่าย ามารถ
เข้าถึงได้ทั้ง มาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเด ก์ท็ ป 

5. เอกสารอ้างอิง
 กรมค บคมุมลพิ  กระทร งทรัพยากรธรรมชาติและ 

ิ่งแ ดล้ ม. ( ). สถานการณ์ขยะของไทยวิกฤติ  
ขยะ 26ล้านตัน ก าจัดได้อย่างถูกต้องแค่ 7.2 ล้านตัน. 
ื บ ค้ น เ มื่   มี น า ค ม   จ า ก 

:// . / 
    / / / 

 รัณย์พร  ง าลา. ( ) . การด าเนินโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลต าบลพนมไพร อ าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด. ิทยานิพนธ์ ิทยา า ตร
ม าบัณฑิต าขา ิชา ิชาการ บริ ารจัดการ ิ่งแ ดล้ ม 
ม า ิทยาลัยม า ารคาม. 
 รีไพร ักดิ์รุ่งพง ากุล และเจ ฏา ยุทธน ิบูลย์. 
( ). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการ
ความรู้. กรุงเทพ : พิมพ์ดี. 

 ั ฏาพร ทรัพย์ มบูรณ์. ( ). การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ. พิมพ์ครั้งท่ี . กรุงเทพ : เคทีพี. 
 ._( ม . ป . ป . ) .  ม า ท า ค ว า ม รู้ จั ก กั บ 
Responsive Design. ืบค้นเมื่   เม ายน  
จาก :// . / /  

    /  
 แ งมณี  ยู่พุก. ( ). การพัฒนาการด าเนินงาน
ธนาคารขยะรีไซเคิล. ิยานิพนธ์ปริญญา ครุ า ตรม า
บัณฑิต าขาการบริ ารการ ึก า ม า ิทยาลัยราชภัฏ
กลนคร. 

  เบนจามิน  ชนะคช. ( ). ระบบจ าหน่ายขยะรี
ไซเคิลทางอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัทมาทุ่งสง รี
ไซเคิล จ ากัด. ิทยานิพนธ์ ิทยา า ตรม าบัณฑิต 

า ข า ิ ช า ก า ร จั ด ก า ร  เ ทค โ น โ ลยี า ร น เ ท  
ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์. 

       ( )  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้นหาความสัมพันธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย
ผ่านกระบวนการต่างๆ ของการท าเหมืองข้อมูลและใช้
เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) โดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ ของการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)
เพื่อหารูปแบบของข้อมูล จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานั้นออกมา 4 กฎ
ความสัมพันธ์ท าให้ทราบแนวทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท าให้
ได้องค์ความรู้ที่น ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียน
ของนักศึกษาให้ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, กฎความสัมพันธ์ 
 

Abstract 
This research is to discovery association rule of 

the factors that affect the academic achievement 
of students. Prince of Songkla University, Surat 
Thani Campus Through various processes and The 
data mining techniques and Association Rule. The 
data mining to identify patterns of data. The 
results showed that the factors that affect the 
achievement of the study the result of association 
rule found 3 best rules. Keeping in mind the 

guidelines of learning, Prince of Songkla University, 
Surat Thani Campus. knowledge that applies to 
support the learning of the students. 
 
1. บทน า 

สถาบันการศึกษามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งเพราะบ่มความรู้ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในสาขาต่าง ๆ และสามารถชี้น าให้
เห็นถึงสภาพสังคมในปัจจุบัน เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
รอบๆ ตัวเพื่อให้สามารถรับมือและจัดการกับเรื่องราว
ดังกล่าวได้ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยจึงมี
ความส าคัญที่ต้องค านึงถึง ส าหรับการประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยนั้น สามารถประเมินได้จากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
ได้แก่ ผู้สอน วิธีสอน และผู้เรียน มีความส าคัญอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน หากผู้เรียนมี
พฤติกรรมการเรียนที่ไม่ดีย่อมท าให้เกิดความล้มเหลวในการ
เรียน ในทางตรงกันข้ามหากผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนดี
ย่อมท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน กล่าวคือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบต่างๆ สามารถบ่งชี้ได้ถึง
คุณภาพของมหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี จะ
เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่จะท าให้บุคคลผู้นั้นประสบความส าเร็จ
ในการเรียนและการท างานได้ [1]   
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ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์

หาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้
เลือกใช้เทคนิคทางด้านการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
มาป ระยุ ก ต์ ใช้  เนื่ อ งจ ากการท า เหมื อ งข้ อมู ล เป็ น
กระบวนการที่กระท ากับข้อมูลจ านวนมากที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ 
เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล 
[2] และได้เลือกใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association 
Rules) ซึ่งเป็นเทคนิคในการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ [3] ผลลัพธ์ของกฎความสัมพันธ์สามารถมีได้หลาย
กฎ และผลลัพธ์ของกฎนั้นๆ สามารถน าไปเป็นข้อมูลน าเข้า
ของอีกกฎหนึ่งได้  

งานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์โดยใช้
โป รแกรม  Weka [4] ใน ก ารป ระมวลผล เพื่ อ ค้ น ห า
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แล้วได้น าข้อมูลจากการศึกษามา
สร้างเป็นกฎเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าว 
เพื่อไปแก้ไขและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพที่ สู งขึ้น  เสริมสร้างให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จตลอดจนพัฒนาคุณลักษณะบางประการทางการ
เรียนได้อย่างถูกต้องดียิ่งขึ้นและเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ซึ่งจะ
น าเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีการ
ด าเนินการวิจัย สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 
ตามล าดับต่อไป 

 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ท า ใ ห้ เ ส ร็ จ 

(Accomplishment) หรือประสิทธิภ าพทางด้ าน  การ
กระท าในทักษะที่ก าหนดให้หรือ ในด้านความรู้  ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึ ง การเข้ าถึงความรู้ 
(Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่ง
อาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่ก าหนดให้คะแนนที่ได้จาก
ครูมอบหมายงาน [5] 

2.2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กล่าวว่า สิ่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีอยู่ 3 

ประการ คื อ  1.พฤติกรรมด้ านความรู้ และความคิ ด 

( Cognitive Entry Behaviors) ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถทั กษะต่ างๆ  ของผู้ เรียนที่ มีมาก่อน  2.
คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) 
หมายถึง แรงจูงใจที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน อยากรู้
สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ ความสนใจในวิชาเรียน เจตคติต่อเนื้อหาวิชา
และสถาบัน การยอมรับความสามารถของตนเองเป็นต้น 3.
คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction) 
หมายถึง ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ผู้เรียนจะได้รับ 
ได้แก่การแนะน า การปฏิบัติและแรงเสริมของผู้สอนที่มีต่อ
ผู้เรียนเป็นตน้ [6] 

2.3 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
 การท าเหมืองข้อมูล คือกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึง

ข้อมูลได้โดยตรงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อแยกประเภทจ าแนกรูปแบบและความสัมพันธ์
ของข้อมูลในคลังข้อมูล และน าผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจหรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ท าให้เกิดองค์ความรู้ 
ใหม่  (Knowledge Discovery) ผลลัพธ์ที่ ได้ จะมีหลาย
รูปแบบ เช่นอยู่ในรูปแบบของกฎเกณฑ์ (Rules) เป็นต้น [7] 

การท าเหมืองข้อมูล [2] เปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่ง
ในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างง่ายๆ มาสู่การจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลที่
สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้ จนถึงการท าเหมืองข้อมูล
ที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อดึงรูปแบบแนวโน้มและกฎเกณฑ์จากข้อมูลที่มี เพื่อ
น ามาประเมิน กลยุทธ์การท างานของหน่วยงาน และ
ปรับปรุงความได้ เปรียบในการแข่งขันซึ่ งเป็นวิธีการที่
น ามาใช้มากในงานด้านการตลาด เช่น การรักษาฐานลูกค้า 
หรือการป้องกันภัยจากการโกง โดยการท าเหมืองข้อมูล
สามารถช่วยชี้แนวทางการตัดสินใจและคาดการณ์ผลลัพธ์
ให้แก่ผู้ใช้ สามารถค้นหารูปแบบของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ใน
เอกสาร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและยังท าให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น
อีกด้วย 

2.4 เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) 
เป็ น เทคนิ คหนึ่ งของ Data Mining ที่ ส าคัญ  และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานต่าง ๆ หลักการ
ท างานของวิธีนี้ คือ การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพื่อน าไปใช้ในการวิ เคราะห์ หรือ
ท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือมากจากการวิเคราะห์การ
ซื้อสินค้าของลูกค้าเรียกว่า “Market Basket Analysis” ซึ่ง
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ประเมินจากข้อมูลในตารางที่รวบรวมไว้ ผลการวิเคราะห์ที่
ได้จะเป็นค าตอบของปัญหา ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้เป็นการ
ใช้  “ก ฎ ค วาม สั ม พั น ธ์ ” (Association Rule) เพื่ อ ห า
ความสัมพันธ์ของข้อมูล  

ตัวอย่างการน าเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริง ได้แก่ 
ระบบแนะน าหนังสือให้กับลูกค้าแบบอัตโนมัติ ของ SE-ED 
BOOK ข้อมูลการสั่งซื้อหนังสือของลูกค้า SE-ED BOOK ซึ่ง
มี ข น าด ให ญ่ ม ากจึ งต้ อ งถู ก น าม าป ระม วลผล เพื่ อ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล คือ เมื่อลูกค้าที่ซื้อหนังสือ 1 เล่ม 
อาจจะซื้อหนังสือเล่มใดอีกเล่มหนึ่งพร้อมกันด้วยเสมอ 
ความสัมพันธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้สามารถน าไปใช้คาดเดา
ได้ว่าควรแนะน าหนังสือเล่มใดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เพิ่งซื้อ
หนังสือจากร้านไป 

2.5 อัลกอริทึม Apriori 
อัลกอริทึม Apriori [8] เป็นประเภทของการค้นหา

ความสัมพันธ์แบบ Boolean Association Rule ซึ่งเป็น
อัลกอริทึมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือเทคนิควิธีที่ใช้ส าหรับ
ค้นหาสิ่ งที่ ป รากฏ เด่ นชั ด  (Frequent Itemsets) จาก
ฐานข้อมูลที่ก าหนดโดยมีหลักการท างานคืออัลกอริทึม 
Apriori ท าหน้าที่สร้างเซ็ตไอเท็มหรือกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
วิเคราะห์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มีค่าสนับสนุน มากกว่าค่า
สนับสนุนขั้นต่ าโดยอัลกอริทึม Apriori เป็นการท างานใน
แบบล่างขึ้นบน (bottom up) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 อัลกอริทึม Apriori อ่านฐานข้อมูลทั้งหมด
และสร้างไอเทมเซ็ตที่ผ่านค่าสนับสนุนขั้นต่ าความยาว 1   
ไอเท็ม (Frequent 1-itemset) 

ขั้นตอนที่ 2 อัลกอริทึม Apriori สร้างเซ็ตไอเท็มทดสอบ 
(Candidate Itemset) ที่มีความยาว 2 ไอเท็มจากเซ็ตไอ
เท็มที่ปรากฏเด่นชัดความยาว 1 ไอเท็มในขั้นตอนแรกและ
น าไปหาค่าสนับสนุนเพื่อค้นหาไอเท็มเซ็ตที่ปรากฏเด่นชัด
ความยาว 2 ไอเท็ม กรรมวิธี Apriori จะวนรอบท างาน
จนกระทั่งไม่พบไอเท็มเซ็ตที่ผ่านค่าสนับสนุนขั้นต่ าจึงจบการ
ท างานไอเท็มเซ็ตที่ผ่านค่าสนับสนุน ขั้นต่ าในแต่ละรอบคือ
สิ่งที่ปรากฏเด่นชัดจากฐานข้อมูล 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล

จากแหล่ งข้ อมู ลที่ ได้ จ ากการส ารวจจากนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี และมี
ความเหมาะสมเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการท าเหมือง
ข้ อ มู ล  (Data Mining) เพื่ อ น า ม า ใช้ ใ น ก า ร ห า ก ฎ

ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association 
Rule) ซึ่งได้แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การเตรียมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา    
เ ป็ น ข้ อ มู ล ก า ร วิ จั ย ที่ จ า ก ก า ร ส า ร ว จ จ า ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 
249 ระเบียน ท าการกรองข้อมูลและขจัด ข้อมูลสูญหาย 
(Missing) คั ด เลื อกข้ อมู ล  (ดั งต ารางที่  1 )   ด้ วยการ
เปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่น แล้วท าการเติมข้อมูลที่
ขาดหายไปซึ่งใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นตัวก าหนดในการ
เติมข้อมูลลงไป ส าหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์แบ่งชุด
ข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ training data ใช้ส าหรับสร้างตัวแบบ 
และ test data ใช้ส าหรับการค้นหากฎความสัมพันธ์ ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์ระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดังตารางที่ 2) 

ตารางที ่1: ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 
ตารางที ่2: เกณฑ์ระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 

 

 
3.2 การรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการรวมข้อมูลที่เป็น

รูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  จากหลายๆแหล่งข้อมูลที่
ได้จากการส ารวจมารวมกันเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน  โดย
งานวิจัยนี้น าข้อมูลจากการส ารวจแบบสอบถามนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ านวน 
249 ระเบียน มาเก็บไว้ในไฟล์ Excel 

3.3 การแปลงข้อมูล  เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูลให้
เหมาะสมส าหรับการใช้งาน เช่น การ แปลงของ จากตาราง
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ที่ 3  เป็นการแปลงข้อมูล ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ให้เป็นตัวอักษร แล้วจัดเก็บไว้ใน
แอททริบิวต์ที่สร้างขึ้นใหม่ ชื่อว่า determinant 

ตารางที่ 3: ตัวอย่างข้อมูลการแปลงข้อมูลปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
3.4 การสร้างกฎ (Rules Creation)  เป็นขั้นตอนการ

สร้างกฎความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการศึกษาของ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี  โด ย ใช้ เท คนิ ค กฎ ค วาม สั มพั น ธ์   
(Association Rule) เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ด้วย
โปรแกรม Weka เวอร์ชั่น  3.6 เช่นเดียวกัน โดยใช้ กฎ
ความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม Apriori ซึ่งใช้ข้อมูลทั้งหมด 
249 ระเบียน 

3.5 การประเมินผล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มา เพื่อค้นหา
และวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ของมูลที่น ามาหากฎ
ความสัมพันธ์ได้แก่ เพศ คณะ สาขา อาชีพของครอบครัว 
สถานะครอบครัว วิธีการสอนท าให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น 
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน การจัดเนื้อหา
ที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมในการเรียนแต่ละรายวิชา เข้าใจ
กระบวนการรายละเอียดในหลักสูตร เข้าใช้บริการห้องสมุด
อย่างเพียงพอ ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมากกว่า 
1 เล่ม มีการเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนการ
สอนใช้เวลาเหมาะสม การเรียนการสอนมีการถ่ายทอดให้
เห็นถึงสถานการณ์จริง ทบทวนเนื้อหาและเรียนเสริม
เพิ่มเติม เข้าร่วมกิจกรรมทางมหาวิทยาลัย ความคาดหวังใน
การส าเร็จการศึกษา มีการประเมินความรู้ของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลในการเรียน ได้รับ
การสนับสนุนจากครอบครัวในเรื่องการศึกษา น าข้อมูล
ดังกล่าวเข้าโปรแกรม Weka เวอร์ชั่ น  3.6 โดยใช้  กฎ

ความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม Apriori ซึ่งได้ผลลัพธ์ของกฎ
ออกมาอยู่ในรูปแบบองค์ความรู้ในหลายประการ ซึ่งกฎองค์
ความรู้ที่ได้จากการใช้อัลกอริทึม Apriori จะถูกน าไปใช้ใน
การพัฒนาต่อไป ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 
4. ผลการด าเนินงาน 
 จากการประมวลผลด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ด้วย
โปรแกรม Weka เวอร์ชั่น 3.6 เพื่อค้นหาและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต       
สุราษฎร์ธานี ผลลัพธ์ของกฎความสัมพันธ์สามารถมีได้หลาย
กฎ และผลลัพธ์ของกฎนั้นๆ สามารถน าไปเป็นข้อมูลน าเข้า
ขอ งอี กกฎหนึ่ ง ได้  แต่ ใน งานวิ จั ยนี้  มุ่ ง เน้ นที่ จ ะห า
ความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึม Apriori ซึ่งใช้
ข้อมูลทั้งหมด 249 ระเบียน พบว่ากฎความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 
4 กฎ ดังนี้ 

1. ถ้า ผู้สอนมีการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง
โดยใช้เวลาเหมาะสม แล้ว ผู้เรียนที่อยู่ในระดับปานกลางมี
การท างานเสริม ก็จะท าให้ประสบความส าเร็จโดยมี ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 1  

2. ถ้า ผู้เรียน เรียนสาขาที่ชอบแต่ระดับการเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง แล้ว มีการเข้าใช้บริการห้องสมุดในระดับ
ปานกลางก็จะท าให้ประสบความส าเร็จ โดยมีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 1  

3. ถ้า ผู้เรียน เรียนคณะที่ชอบแต่ระดับการเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง และ ผู้เรียนที่อยู่ในระดับปานกลางมีการ
ท างานเสริม แล้ว ผู้สอนมีการเรียนการสอนอยู่ในระดับปาน
กลางโดยใช้เวลาเหมาะสม ก็จะท าให้ประสบความส าเร็จ 
โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 1  

4. ถ้า ผู้เรียนเป็นเพศหญิง และ เรียนสาขาที่ชอบแต่
ระดับการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง แล้ว มีการเข้าใช้
บริการห้องสมุดในระดับปานกลางก็จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 1 

 
5. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจ านวน 
249 ระเบียน  ท าการกรองข้อมูลและขจัดข้อมูลสูญหาย 
(Missing) คัดเลือกข้อมูล และท าการแปลงข้อมูลเพิ่มเติม 
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โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
ซึ่ ง เท ค นิ ค ที่ น าม า ใช้ คื อ  เท ค นิ ค กฎ ค วาม สั ม พั น ธ์ 
(Association Rule) เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย
โปรแกรม Weka เวอร์ชั่ น  3.6 และใช้อัลกอริทึ ม  กฎ
ความสัมพันธ์ Apriori พบว่าผลการค้นหากฎความสัมพันธ์
ได้กฎที่ดีที่สุดทั้งหมด 4 กฎ เช่น ถ้า ผู้สอนมีการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลางโดยใช้เวลาเหมาะสม แล้ว ผู้เรียน
ที่อยู่ในระดับปานมีการกลางท างานเสริม ก็จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จโดยมี ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 1 เป็นต้น ซึ่งจาก
กฎที่ ได้ เหล่านี้สามารถน าไปแก้ไขป้องกันและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ สู งขึ้น 
เสริมสร้างให้นักศึกษาประสบความส าเร็จทางการเรียนได้ดี
ยิ่ งขึ้นและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  มหาลัยวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และอาจารย์ประจ า
รายวิชา ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ ที่เปิดการเรียนการ
สอนรายวิชา 140-452 เหมืองข้อมูล (Data Mining) และให้
ค าปรึกษาการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในด้านต่างๆ  ท าให้
คณะผู้วิจัยมีความสนใจและน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ ได้น าเสนอการพยากรณ์ การใช้  Social 

Network ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานีโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลโดยใช้กฎ
ความสัมพันธ์ (Associate Rule) ในการพยากรณ์การใช้ 
Social Networkของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งนีม้ีค่าสนับสนุนข้ันต  าเท่ากับ0.15 
ค่าความเชื อมั นขั้นต  าเท่ากับ0.9 ท าให้ได้กฎความสัมพันธ์
ส าหรับการพยากรณ์การใช้ Social Networkของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื อให้
สามารถทราบ ถึงการใช้งาน เวลา สถานที  ของการใช้ 
Social Network  
ค าส าคัญ : การท าเหมืองข้อมูล กฎความสัมพันธ์ Social 

Network 

Abstract 
This research has presented the forecast to use 

social network of the Student Prince of Songkla 

University Surat Thani campuses, by using the 

technical data mining using the rules the 

relationship (associate rule).In the weather 

forecast to use social network of the students, 

Student Prince of Songkla University Surat Thani 

campuses,This value is the minimum support is 

equal to 0.15 the value of confidence with 

minimum 0.9, your relationship rules for the 

weather forecast to use social network of the 

Student Prince of Songkla University Surat Thani 

campuses,, so that they can be aware of the use 

of the time where the use of social network . 

1. บทน า
  Social Network ห รื อ  เค รื อ ข่ า ย สั งค ม  (ชุ ม ชน

ออนไลน์ )  [1]  เป็นรูปแบบของเว็บไซต์  ในการสร้าง
เครือข่ายสังคม ส าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและ
อธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ท า และเช่ือมโยงกับ
ความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคม
มักจะประกอบไปด้วย การแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมลล์ วิดีโอ 
เพลง อัปโหลดรูป บล็อก  

และในปัจจุบันนี้มีการใช้เทคนิคทาง Data Mining ใน
การจัดข้อมูลที่ขนาดใหญ่จ านวนมากเพื่อใช้ในการจัดการ
และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ Social Networkของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  

จากการวิเคราะห์พบว่ามีการใช้งานที่แตกต่างขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยการใช้ประโยชน์ เวลา และระยะเวลาการใช้งานละ
สถานที่ที่ใช้ซึ่งจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์การใช้
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Social Networkของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ดังนั้นจึงน าข้อมูลปฐมภูมิการสร้างแบบสอบถามจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานีมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเป็นการคัด
กรองข้อมูลที่มีจ านวนมากมาค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ที่
อาจจะซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่น าเอาผลลัพธ์มาช่วยใน
การวิ เคราะห์ ซึ่ งงานวิจัยนี้ จะใช้ ใช้กฎความสัมพันธ์ 
(Associate Rule )เพื่ อ ให้ ท ร าบ ถึ งก า ร ใ ช้ ใ ช้  Social 

Networkของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 เหมืองข้อมูล (Data mining) 

การท าเหมือง [2] หรืออาจจะเรียกว่า การค้นหาความรู้
ใน เป็นเทคนิคเพื่อค้นหารูปแบบ (pattern) ของจากข้อมูล
จ านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติ 
การเรียนรู้ของเครื่อง และ การรู้จ าแบบ หรือในอีกนิยาม
หนึ่ง การท าเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่กระท ากับ
ข้อมูล(โดยส่วนใหญ่จะมีจ านวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบ 
แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดย
อาศัยหลักสถิติ การรู้จ า การเรียนรู้ของเครื่อง และหลัก
คณิตศาสตร์ 

2.2 กฎความสัมพันธ์ 
 กฎความสัมพันธ์เป็นเทคนิคหนึ่งของเหมืองข้อมูลที่
ส าคัญและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานต่างๆ
หลักการท างานของวิธีนี้ คือการค้นหาความส าพันธ์ของ
ข้อมูลจากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน าไปวิเคราะห์หรือท านาย
ปรากกฎการณ์ต่างๆ [3] ห รื อ ม าจ า ก ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ประเมินจากข้อมูลในตรารางที่รวบรวมไว้ เพื่อหาความส า
พันธ์ของข้อมูลสามารถเขียนความส าพันธ์ออกมาในรูปแบบ
ของA  B เรียกว่า A เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและ B เป็น
ผลของเหตุการณ์ซึ้งสามารถวัดสัดส่วนของ Item ที่เกิดขึ้น

ใน Transaction ก็คือใช้การนับความถี่ของความส าพันธ์ที่
เกิดขึ้นซึ้งปรากฏในฐานข้อมูลว่า Support 

2.3 โปรแกรม WEKA 3.6 
 WEKA ย่ อ ม า จ า ก  Waikato Environment for 

Knowledge Analysis [4]  ซึ่ งเป็น ช่ือมหาลัยแห่ งหนึ่ ง 
WEKA เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของภาษาจาวา 
(Java)สามารถรัน (run) ได้หลายระบบปฏิบัติการ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมได้ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ท างาน
ในด้านการท าเหมืองข้อมูลที่รวบรวมแนวคิดอัลกอริทึม
มากมาย ซึ่งอัลกอริทึมสามารถเลือกใช้งานโดยตรงได้จาก 2 

ทางคือจากชุดเครื่องมือท่ีมีอัลกอริทึมมาให้ หรือเลือกใช้จาก
อัลกอริทึมที่ได้เขียนเป็นโปรแกรมลงไปเป็นชุดเครื่องมือ
เพิ่มเติม และชุดเครื่องมือมีฟังก์ชันส าหรับการท างานรว่มกับ 

ข้อมูลได้แก ่Pre-Processing, Classification, Regression, 

Clustering, Association rules, Selection และ 
Visualization  

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องการท าเหมืองข้อมูล
และการพยากรณ์มีดังนี้ 
 การพยากรณ์ราคาประเมินที่ดินโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล ใช้ เทคนิคการจัดหมวดหมู่ (Classification) มาท า
การสร้างโมเดลเพื่อให้ ได้ราคาประเมิน ที่ดินที่ใกล้เคียงกับ
ราคาตลาดมากที่สุด [5] ซึ่งจากผลการทดสอบ ปรากฏว่า 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลท าให้ ราคาประเมินแตกต่างกัน ส่วนมาก
เป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวจราจร ไม่ว่าจะเป็นความกว้างของ ผิว
จราจร หรื อประเภทของผิวจราจร ซึ่งมีระดับความส าคัญ 

รวมกันถึง 39% และพบว่าทฤษฏีที่ให้ราคาประเมินท่ีดีที่สุด 
คือ Generalized Linear และ Neural Network ซึ่งให้ค่า
ความแม่นย า ถึง 97% ส่วน Decision Tree ก็ให้ ค่าความ
แม่นย าที่สามารถ ยอมรับได้คือ 86% ซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับการ สร้างระบบเพื่อการประเมินราคาที่ดิน
คราวละมากแปลง(Mass Appraisal) หรือระบบแบบจ าลอง
ช่วยประเมินราคาคราวละ มากแปลง 
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การหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของนักศึกษาเรียน

อ่อนด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์  โดยผ่านกระบวนการ 

ต่ า งๆ  ขอ งการท า  เห มื อ งข้ อมู ล และ ใช้ เทค นิ คกฎ
ความสัมพันธ์เพื่อหารูปแบบของข้อมูล [6] จากผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ
คณะแตกต่างกันและความถูกต้องของผลลัพธ์ก็แตกต่างกัน 
อันเนื่องมาจากข้อมูลน า เข้าของนักศึกษาในแต่ละคณะ
ต่างกัน ดังนั้นผลลัพธ์และความถูกต้องของกฎความสัมพันธ์
จึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ ผลของงานวิจัยฉบับนี้
สามารถน า ไปใช้ในการท า นายความเสี่ยงที่จะเรียนอ่อน
ของนักศึกษาเพื่อช่วยป้องกันปัญหาทางผลการเรียนได้  
 
3. วิธีการด าเนินการ 
 การด าเนินงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพื่อ
พ ย า ก ร ณ์ ก า ร ใ ช้  Social Network ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดย
การวิเคราะห์การมใช้ Social Network เพื่อค้นหา ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ ของ Social Network ซึ่งได้
จาก ข้อมูลปฐมภูมิ จากการท าแบบสอบถามนักศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยจ านวน 253 ระเบียน และรวบรวม
ข้อมูลน ามาวเิคราะห์ เพื่อให้เพียงพอในการท าเหมืองข้อมูล 

 เนื่องจากข้อมูลปฐมภูมิจากการท าแบบสอบถาม พบว่า
ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป ดังนั้นในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล
ก่อนการน ามาสร้างความสัมพันธ์เพื่อการพยากรณ์นั้นใน
งานวิจัยนี้ได้ท าการกรองข้อมูลและเติมข้อมูลที่ขาดหายไป
ในการเติมข้อมูลนี้จะดูจากชุดข้อมูลส่วนใหญ่ตามกฎการ
ก าจัด Missing Value เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้องและแม่นย า 
 หลังจากท าการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป
คือการสร้างโมเดลเพื่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม Weka โดยการใช้ข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบพยากรณ์ 
 

 

4. ผลการทดสอบ 
 จากข้อมูลที่เตรียมไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา สามารถสร้างกฎ
ความสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม WEKA 3.6  พบ ว่ าผ ลลัพ ธ์
ของกฎความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
1.  ถ้ านั กศึ กษ าคณ ะวิท ย าศ าสตร์ แ ล ะ เทค โน โลยี
อุตสาหกรรมใช้ ในการใช้ Facebook ในช่วงเวลา 22.00 – 

00.00 น. แล้วใช้  Smartphone จะมีค่าความเช่ือมั่นที่ 
0.93 

2.  ถ้านักศึกษาใช้งาน Facebook ในช่วงเวลา 22.00 – 

00.00 น. แล้วใช้ใช้ Smartphone มีค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.92 

3.  ถ้านักศึกษาใช้ Facebook ในการพูดคุยติดต่อสื่อสาร 
แล้วใช้Smartphone มีค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.91 

4.  ถ้านักศึกษาเพศหญิงใช้งาน Facebook ในการพูดคุย
ติดต่อสื่อสารใช้ Smartphone มีค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.9 

  ในงานวิจัยนี้หาความสัมพันธ์ของการใช้งาน ช่วงเวลา
และอุปกรณ์ในการใช้งานน าผลลัพธ์ท่ีได้จากความสัมพันธ์ที่
มีจ านวนมากมาลดจ านวน 

 กฎความสัมพันธ์จึงมีการก าหนดค่าความสนับสนุนขั้นต่ า
และค่าความเชื่อมั่นขั้นต่ า 
 ดังนั้นกฎความสัมพันธ์จะสนใจเฉพาะกฎที่มีค่าความ
สนับสนุนและค่าความเช่ือมั่นมากกว่าหรือเท่ากับค่า
สนับสนุนขั้นต่ าและค่ าความ เช่ือมั่ นขั้นต่ า จึ งมี การ
ก าหนดค่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 

 

5. สรุป 
 วิจัยนี้มีการน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้
เพื่อการพยากรณ์การใช้ Social Network ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และใน
งานวิจัยนี้ใช้กฎความสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าสนับสนุนขั้นต่ า0.15 
ค่าความเช่ือมั่นขั้นต่ า  เท่ากับ 0.9 ถ้านักศึกษาเพศหญิงใช้
ง า น  Facebook ใน ก า ร พู ด คุ ย ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ใ ช้ 
Smartphone มีค่าความเช่ือมั่นที่ 0.9 แสดงว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่ จะใช้Smartphone ในการใช้งาน Facebook 

ในช่วงเวลากลางคืนเยอะที่สุด ดังนั้นการพยากรณ์การใช้ 
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Social Networkของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะช่วยให้ทราบถึง การใช้งาน 
Social Networkของนักศึกษาในการใช้ประโยชน์ทางด้าน
ต่างๆ เช่น ทางด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในการขายและ
แนะน าสินค้า ทางด้านเวลาในการใช้ในการจัดการเวลาเล่น 
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนในช่วงเวลากลางวัน 
 

กิตติกรรมประกาศ   
 งานวิจัยฉบับนี้ สามารถประสบความส าเร็จและลุล่วงได้
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บทคัดย่อ 
การวิจยันี้   มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ

การตัดสินใจในการเลือกบริโภคอาหารทะเล   โดย
ศึกษาวิจยักบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 450 คนของคนที่เลือก
บริโภคอาหารทะเล   การวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม   เป็นเคร่ืองมือและน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรรม WEKA   โดยใช้กฎของความสัมพันธ์ 
(association rule)  ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ผลการศึกษา 
พบว่า  ผู้ท าแบบสอบถามได้รับความพึงพอใจจาก  การ
มองเห็นป้ายที่บอกราคาของอาหารทะเลอย่างชัดเจน 
ตามมาด้วยสินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  
และสุดท้ายสินค้ามีความสะอาดและราคาของสินค้า
เหมาะสมกบัปริมาณ 

ABSTRACT 
 The objective of this research study was to 

investigate Factors influencing decision to consume 
seafood. A questionnaire was distributed to 450 
subjects. The collected data was analyzed with 
WEKA program using association rule. The results 
of this study revealed that the satisfaction of those 
surveyed depended on 1) clearly marked price, 2) 
having products meeting their needs, and 3) 

having clean products that are appropriately 
priced. 

1. บทน า
ปัจจุบันมีการบริโภคอาหารทะเลเพิ่มมากขึน้  โดย

สามารถพบเห็นผู้ คนบริโภคได้ทั่วไปแม้จะไม่ใช่ช่วง
เทศกาลหรือโอกาสพิ เศษ   และยิ่งเป็นบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวก็จะยิ่งมีการบริโภคอาหารทะเลเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งอาหารทะเลเป็นท่ีรู้กันว่าจะมีราคาค่อนข้างสงูเพราะมี
จ านวนน้อยและมีความยากล าบากในการออกไปจบัสตัว์
ทะเลมาขาย   ซึ่งแน่นอนว่าการขายอาหารทะเลมักจะมี
ปัญหาเกิดขึน้บ่อยๆ   ราคาสงูบ้าง   ซือ้แล้วไม่คุ้มบ้าง   ซึง่
ปัญหาท่ีเกิดขึน้อาจจะท าให้เกิดความไม่พงึพอใจในสินค้า
ท่ีได้ซือ้   

การท าเหมืองข้อมลู (Data Mining) คือ [1] การค้นหา
ความสัมพันธ์และรูปแบบ  (Pattern) ทัง้หมด ซึ่งมีอยู่ใน
ฐานข้อมูล   แต่ได้ถูกซ่อนไว้ภายในข้อมูลจ านวนมาก  
Data Mining จะท าการส ารวจและวิเคราะห์อยา่งอตัโนมตัิ
หรือกึ่งอัตโนมัติ ในปริมาณข้อมูลจ านวนมากให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีเต็มไปด้วยความหมายและอยู่ในรูปของกฎ 
(Rule) โดยความสัมพันธ์เหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงความรู้
ตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์ในฐานข้อมลู   
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 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือน าเทคนิคการท า

เหมืองข้อมูลมาใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของการ
ตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารทะเลซึ่งท าการทดลองโดยใช้
เทค นิคกฎความสัมพัน ธ์  (associate rule)   โดย ใช้
โปรแกรม WEKA ในการสร้างความสมัพนัธ์ของข้อมลูด้วย
อัลกอริทึม Apriori  ซึ่งเป็นอัลกอริทึมในการค้นหากฎ
ความสมัพนัธ์ท่ีนิยมอีกตวัหนึ่ง   เพ่ือค้นหาความสมัพนัธ์
ของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจในการเลือกบริโภคอาหาร
ทะเล   ซึ่งจะน าเสนอเก่ียวกับทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวข้อง   วิธีการด าเนินการวิจยั   และสรุปผลการทดลอง   
ตามล าดบัตอ่ไป 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
ก า ร ท า เห มื อ ง ข้ อ มู ล  (Data Mining) [2] คื อ 

กระบวนการจัดการกับข้อมูลจ านวนมากเพ่ือค้นหา
รูปแบบและความสัมพันธ์ท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนัน้ ใน
ปัจจุบนัการท าเหมืองข้อมลูได้ถกูน าไปประยกุต์ใช้ในงาน
หลายประเภท ทัง้ในด้านธุรกิจท่ีช่วยในการตดัสินใจของ
ผู้ บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทัง้ใน
ด้ าน เศ รษ ฐ กิ จและสั งคม    การท า เห มื อ ง ข้ อมู ล
เป รียบ เส มือนวิวัฒ นาการหนึ่ งในการจัด เก็บและ
ตีความหมายข้อมลู จากเดิมท่ีมีการจดัเก็บข้อมลูอยา่งง่าย 
มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลท่ีสามารถดึงข้อมูล
สารสนเทศมาใช้จนถึงการท าเหมืองข้อมูลท่ีสามารถ
ค้นพบความรู้ท่ีซอ่นอยูใ่นข้อมลู 

โด ย ข้อมู ลบ างกลุ่ ม ส ามารถช่ วย ให้ เรา เข้ า ใจ
ความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูแต่ละกลุ่มย่อยเข้าด้วยกัน   
ซึ่งจากกระบวนการสืบค้นความรู้    สามารถสรุปเป็น
กระบวนการ Data mining ได้ 4 ขัน้ตอนดงันี ้

ขั ้น ต อ น ท่ี  1 ขั ้น ต อ น ก า ร เต รีย ม ข้ อ มู ล  (Data 

preparation) ถ้าข้อมูลไม่อยู่ ในรูปแบบท่ีถูกต้องหรือ
เหมาะสม จะต้องมีการปรับข้อมลูท่ีได้มาจากแหล่งข้อมลู

ต่างๆ กันให้อยู่ในรูปแบบท่ีโปรแกรม data mining จะ
เรียกใช้งานและสามารถทาการวิเคราะห์ได้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ลดขนาดของข้อมลู (data reduction) การ
จะหาโมเดลหรือ pattern ท่ีข้อมลูส่วนใหญ่แสดงลกัษณะ
เหลา่นัน้ออกมาเหมือนกนั 

ขัน้ตอนท่ี 3 ค้นหาโมเดล (หรือความสัมพันธ์) จาก
ข้อมูล (data modeling/discovery) กระบวนการค้นหา
โมเดลหรือความสมัพนัธ์จะเร่ิมจากข้อมลูเร่ิมต้นจานวนไม่
มากนัก จากนัน้นาผลท่ีได้จากกระบวนการค้นหา   ไป
ยืนยันกับข้อมูลทดสอบ ถ้าผลท่ีได้ยังไม่น่าพอใจอาจจะ
ต้องปรับค่าพารามิเตอร์บางตวัของ learning methodและ
เร่ิมกระบวนการค้นหาใหม่กบัข้อมลูจานวนมากขึน้จนกว่า
ผลท่ีได้มีความถูกต้องอยู่ในระดับท่ียอมรับได้   จึงจะจบ
กระบวนการค้นหา 

ขัน้ตอนท่ี 4 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล (solution 

analysis) โมเดลหรือความสมัพนัธ์ท่ีหามาได้ในขัน้ตอนท่ี 
3 จะต้องถูกนามาทดสอบอัตราความผิดพลาดและ
วิเคราะห์ความซบัซ้อนของรูปแบบโมเดล ถ้าอตัราความ
ผิดพลาดยงัสงูเกินไป อาจจะต้องย้อนกลบัไปที่ขัน้ตอนท่ี 3 

อีกครัง้   เพ่ือปรับปรุงโมเดลให้ถูกต้องยิ่งขึน้   ในท านอง
เดียวกนั   ถ้าโมเดลที่หามาได้มีรูปแบบท่ีซบัซ้อนเกินไปจน
ยากต่อการทาความเข้าใจ   อาจจะต้องย้อนกระบวนการ
กลบัไปท่ีขัน้ตอนท่ี 3 เพ่ือให้หาโมเดลใหม่ท่ีมีความถกูต้อง
เทา่เดิมแตมี่รูปแบบที่ซบัซ้อนน้อยลง 

 

2. การค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) 
 การสร้าง Association Rule [5] มีจุดประสงค์เพ่ือ

การค้นพบความสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจในเขตของ Items ในแต่
ล ะ  Transaction ของฐาน ข้อมูล    ก ระบ วนการห า 

Association Rule ประกอบด้วย 2 สว่นหลกัคือ 

1. การหา Frequent Itemsets ท่ี มี ค่ าความ ถ่ีห รือค่ า
สนบัสนนุ (Support) มากกว่าหรือเท่ากบัค่าความถ่ีขัน้ต ่า 
(Minimum Support) 
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2.การสร้าง Association Rule จาก Frequent Itemsets ท่ี
หาได้จากขัน้ตอนท่ี 1 และจะยอมรับ Association Rule ท่ี
สร้างขึน้ได้ก็ต่อเม่ือกฎนีมี้ค่าความเช่ือมัน่ (Confidence) 

มากกว่าหรือเท่ากับค่าความมเช่ือมั่นขัน้ต ่า (Minimum 

Confidence) 

งานวิจยันีมุ้่งความสนใจไปท่ีขัน้ตอนท่ี 1 เน่ืองจากเป็น
ส่วนท่ีมีการค านวณเปรียบเทียบและการขนถ่ายข้อมูล
มากคือการท า I/O มากและใช้เวลานาน งานวิจัยนีไ้ด้
พฒันาวิธีการค้นหาความสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้
เร่ือยๆ   โดยมุง่หมายหลกัๆ คือ  

1) หาโครงสร้างข้อมมลูที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ทัง้
ด้านความเร็วในการค้นหา Association Rules และความ
ประหยัดของเนือ้ ท่ีหน่วยความจ าท่ีใช้ส าหรับค้นหา 

Association Rules  

2) การให้ความสนใจท่ีเทคนิคในการนบัเพ่ือหาข้อมลูที่
ส าคญัให้ได้รวดเร็วขึน้  

3) พยายามลดขนาดฐานข้อมูลให้เล็กลงเพ่ือให้
สามารถจดัเก็บได้บนหน่วยความจ าหลกั   เพ่ือประโยชน์
ในการอ่านข้อมลู ลดจ านวนครัง้ในการอ่านข้อมลูจากจาน
แมเ่หลก็ลง 

 

3. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
มี งาน วิ จัย ท่ี เก่ี ย ว ข้ อ งกับ งาน วิ จัย นี โ้ด ย ใช้ กฎ

ความสัมพันธ์ในการท าการวิจัยด้วย    เป็นงานวิจัยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปการ   โดยท าการวิจัยเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารทะเลของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในหาดชะอ า   จงัหวดัเพชรบุรี   โดย
ศึกษาวิจัยจากกลุ่ มตัวอย่ างจ านวน  400 คน  ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกบริโภคอาหารทะเล  ท าการ
วิจัยโดยการท าแบบสอบถามและใช้โปรแกรม SPSS ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล    โดยใช้ค่าสถิติ   ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน   และคา่ความถ่ี 

โดยการวิจัยของนักศึกษามหาลัยศิลปกรได้น า
ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการในการ
ก าหนดกลยุท ธ์การตลาดท่ี เหมาะสม   และยังเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานทัง้ทางภาครัฐและภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวข้องในอ าเภอชะอ า  จังหวดัเพชรบุรี  เพ่ือน าไปใช้
ในการวางแผนและก าหนดนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริม
ผู้ประกอบการในท้องถ่ินให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสทิธิภาพตอ่ไปในอนาคต 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจยัครัง้นี ้  ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาข้อมลู

จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี  อายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
ต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการท าเหมืองข้อมูล   เพ่ือน ามา
ค้นหาความสัมพันธ์ของปัจจัยการตัดสินใจในการเลือก
บริโภคอาหารทะเล   เพ่ือแนวทางส าหรับผู้ประกอบการใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสม   และยังเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานทัง้ทางภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายเก่ียวกับ
การส่งเสริมผู้ ประกอบการในแต่ละท้องถ่ินให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต   ซึ่ง
ได้แบง่เป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้

3.1 การเตรียมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ (Data 
Cleaning) 

ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการท าการทดสอบด้วยการตอบ
แบบสอบถามจ านวน 450 คน   โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้หญิงมากกว่าผู้ ชาย  ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
โดยเร่ิมเตรียมข้อมลูท่ีจ าเป็นต่อการท าเหมืองข้อมลู  การ
เตรียมข้อมูลในคอมลัมน์ท่ีมีค่าว่างให้ท าการเติมค่าว่าง
เข้าไปในตาราง 

ตารางที่  1 : ตัวอย่างข้อมูลความพึงพอใจของผู้ ท า
แบบสอบถาม 
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 จากตารางท่ี 1 เป็นตัวอย่างข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้ท าแบบสอบถาม   โดยมีการแทนค่าระดบัความพึง
พอใจ 1 - 5 ในช่องว่างท่ีไม่มีข้อมูลในตารางการเตรียม
ข้อมลู 

3.2 ลดขนาดของข้อมูล (Data Reduction) 
 เป็นการลดขนาดของข้อมูล   โดยเอาข้อมูลท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกับการท าเหมืองข้อมูลออก   เพ่ือความ
สะอาดของตารางและไม่ เอาข้อมูล ท่ี มี โอกาสเกิด
ความสมัพนัธ์ใหม่ๆ มาคิด  โดยข้อมลูท่ีเราไม่น ามาใช้  มี
วนั    เวลา   ช่วงเวลา   และมาตรฐานเวลา 

 

ตารางที่  2 : ตัวอย่างข้อมูลความพึงพอใจของผู้ ท า
แบบสอบถาม 

 
 

3.3 อั ต ร า ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ แ ล ะ ค ว า ม ถี่   ( 
The Percentage and Frequency) 

อัตราส่วนร้อยละ (The percentage)  เป็นการแสดง
อตัราส่วนจากจ านวนของผู้ท าแบบสอบถามทัง้หมด  โดย
สามารถจ าแนกตามเพศของผู้ท าแบบสอบถามจากตาราง

ท่ี 3   พบว่า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ หญิง   
จ านวน 298 คน  คิดเป็นร้อยละ  62.22   รองลงมาเป็น
เพศชายจ านวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.78 

ตารางที่  3 : แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 152 33.78 

หญิง 298 62.22 

รวม 450 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีความถ่ี
ในการเลือกซือ้อาหารทะเลเฉลี่ยต่อเดือนมากท่ีสุด 1 -2 

ครัง้ต่อเดือนมากท่ีสุด  จ านวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 
37.33  รองลงมาคือ ความถ่ีในการเลือกซือ้อาหารทะเลท่ี
ไม่แน่นอน  จ านวน 137 คน  คิด เป็น ร้อยละ 30.44  

ความถ่ีในการเลือกซือ้อาหารทะเล 3-4 ครัง้ต่อเดือน 
จ านวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.89  และน้อยท่ีสุดคือ 
ความถ่ีในการเลือกซือ้อาหารทะเลมากกวา่ 5 ครัง้  คิดเป็น
ร้อยละ 11.33 

 

ตารางที่  4 : แสดงจ านวนและร้อยละ  ของกลุ่มตวัอย่าง
จ าแนกตามความถ่ีท่ีผู้บริโภคเลือกซือ้อาหารทะเลเฉลี่ยต่อ
เดือนโดยประมาณ 

ความถี่ในการเลือกซือ้ 
อาหารทะเล (เฉล่ียต่อเดือน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1 - 2 ครัง้ 168 37.33 

3 – 4 ครัง้ 94 20.89 

มากกวา่ 5 ครัง้ 51 11.33 

ไมแ่น่นอน 137 30.44 

รวม 450 100.00 
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ความถี่  (Frequency)  เป็นการแสดงความถ่ีจาก

ระดบัความพึงพอใจของผู้ท าแบบสอบถามทัง้หมด  โดย
จ าแนกออกเป็นรายการตามแบบสอบถาม 

ตารางที่  5 : แสดงความ ถ่ีทั ง้หมดในการตอบ
แบบสอบถาม 

รายการ ความถี่ 
A.รสชาติและความอร่อย 249 

B.ความสดใหม่ 92 

C.ความสะอาด 102 

D.ราคายอ่มเยาว์กวา่ร้านอื่นๆ 82 

E.สว่นลดเมื่อซือ้ด้วยเงินสด 79 

F.สามารถต่อรองราคาได้ 100 

G.ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ 84 

H.มีปา้ยราคาท่ีเหน็ชดัเจน 88 

I.มีการลดราคาตามเทศกาล 71 

J.ตรงตามความต้องการ 79 

 
3.4 การค้นหากฎความสัมพัน ธ์  (Association 

Rule) 
ผู้วิจยัได้ท าการค้นหาสร้างกฎความสมัพนัธ์ของปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารทะเลด้วยโปรแกรม 
WEKA เวอร์ชนั 3.6 เช่นเดียวกนั   เพ่ือค้นหาและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
อาหารทะเล   โดยใช้กฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม 
Apriori   เม่ื อ ก รอ งกฎความสัมพั น ธ์ แ ล้ วจะ ได้ กฎ
ความสัมพันธ์จ านวน 10 กฎ   จากข้อมูลทัง้หมด 450 

ระเบียน 
3.5 ต รวจ ส อ บ แ ล ะวิ เค ร า ะ ห์ ผ ล  (Solution 

Analysis) 
พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซือ้

อาหารทะเล  สามารถใช้การท าเหมืองข้อมูลโดยใช้กฎ
ความสมัพนัธ์   ซึง่ผลการทดสอบโดยการท าแบบสอบถาม
จะแสดงในหวัข้อถดัไป 

4. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินการค้นหากฎความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซือ้อาหารทะเล  ได้บอก
ความพึ งพอใจอยู่ ใน ระดับ  5 คือ ดีมาก   ซึ่ งพบกฎ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสดุ 10 กฎ   ดงันี ้

1. ถ้าอาหารทะเลมีความสะอาด   มีการลดราคาตาม
เทศกาล   และตรงตามต้องการของผู้บริโภค  แสดงว่ามี
การแสดงปา้ยราคาอยา่งชดัเจน  

2. ถ้าอาหารทะเลมีความสะอาด   มีป้ายราคาท่ีเห็น
ชดัเจน   และมีการลดราคาตามเทศกาล   แสดงว่าอาหาร
ทะเลจะตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

3. ถ้าอาหารทะเลมีความสะอาด   มีส่วนลดเม่ือซือ้
สินค้าด้วยเงินสด  และมีการลดราคาตามเทศกาล   แสดง
วา่ราคาจะเหมาะสมกบัปริมาณของอาหารทะเล 

4. ถ้าอาหารทะเลมีรสชาติและความอร่อย   มีความ
สดใหม่   และมีปา้ยราคาท่ีชดัเจน   แสดงว่าอาหารทะเลมี
ความสะอาด  

5. ถ้าอาหารทะเลมีความสดใหม่   มีการลดราคาตาม
เทศกาล   และตรงตามความต้องการ   แสดงว่าจะมีป้าย
ราคาท่ีเหน็อยา่งชดัเจน 

6. ถ้าอาหารทะเลมีรสชาติและความอร่อย   สินค้ามี
ความสะอาด   และราคาย่อมเยาว์กว่าร้านอ่ืน   แสดงว่า
อาหารทะเลจะมีความสดใหม่ 

7. ถ้าอาหารทะเลมีรสชาติและความอร่อย  มีความสด
ใหม่  และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  แสดงว่า
อาหารทะเลมีความสะอาด 

8. ถ้าอาหารทะเลมีรสชาติและความอร่อย  มีความสด
ใหม ่ และสินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  แสดง
วา่มีการแสดงปา้ยราคาอยา่งชดัเจน  

9. ถ้าราคาสินค้าเหมาะสมกบัปริมาณ   มีการลดราคา
ตามเทศกาล   และสินค้าตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค  แสดงวา่มีการแสดงปา้ยราคาอยา่งชดัเจน  
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10. ถ้าอาหารทะเลมีความสดใหม่   มีความสะอาด   

และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค   แสดงว่ามีการ
แสดงปา้ยราคาอยา่งชดัเจน  
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกซือ้อาหารทะเล   มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทะเล   เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการ
บริโภคและน ามาเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการในการ
ก าหนดกลยุท ธ์การตลาดท่ี เหมาะสม   และยังเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานทัง้ทางภาครัฐและภาคเอกชน   
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดนโยบายเก่ียวกับ
การส่งเสริมผู้ ประกอบการในแต่ละท้องถ่ินให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไปในอนาคต 

 จากการศึกษากฎความสัมพันธ์ท่ีมีการน าเอา
ความรู้ทางด้านเหมืองข้อมลูมาใช้นั้นเป็นการสกดัความรู้
ให้เกิดความสัมพันธ์   ซึ่งการวิเคราะห์ถึงปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารทะเล   ท าให้ทราบว่า   การ
มองเห็นป้ายท่ีแสดงราคาของอาหารทะเลอย่างชัดเจน   
ตามมาด้วยสินค้าตรงตามความต้องการของผู้ บริโภค   
และสุดท้ายสินค้ามีความสะอาดและราคาของสินค้า
เหมาะสมกบัปริมาณ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูนีท้ าให้ราบถึงความสมัพนัธ์ท่ีมี
อยู่หากไม่มีการใช้กฎความสมัพนัธ์นัน้ก็จะไม่ได้ลกัษณะ
ของกฎท่ีมี เช่น หากไม่มีการท ากฎความสมัพันธ์นัน้ก็จะ
ไมมี่ทางทราบวา่ผู้บริโภคสว่นใหญ่ต้องการทราบราคาจาก
ป้ายราคาก่อนท่ีจะตัดสินใจซือ้อาหารทะเล   ดังนัน้หาก
เราทราบถึงความสมัพนัธ์แล้วจะท าให้สามารถวางกลยทุธ์
การขายได้ 
 

 

 

 

6. กิตตกิรรมประกาศ 
 คณะผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ท าแบบสอบถาม
ทุ ก ท่ า น ท่ี ใ ห้ ค ว าม อ นุ เค ร า ะ ห์ ใน ก า รท า
แบบสอบถาม   และ ผศ .ดร.จิราภรณ์   เมือง
ประทับ  ท่ีเปิดการเรียนการสอนรายวิชา  140 – 

452 เห มื อ ง ข้ อ มู ล  (Data Mining)  แ ล ะ ใ ห้
ค าปรึกษาการใช้เทคนิคเหมืองข้อมลูในด้านต่างๆ  
ท าให้คณะผู้ วิจัยมีความสนใจและน าความรู้ท่ี
ได้มาประยกุต์ใช้ด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันมีวิธีการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ  เช่นการแพทย์

ทางไกล (Telemedicine) หรือแอพพลิ เค ช่ัน เข้ามามี
บทบาทเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการทราบ
สาเหตุความผิดปกติที่ เกิดขึ้นกับร่างกาย แต่ไม่สะดวก
เดินทางไปพบแพทย์ แอพพลิเคช่ันส่วนใหญ่จะรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการเจ็บป่วย แนวทางการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น โดยที่แอพพลิเคช่ันจะแสดงรายช่ือโรคมา
ให้ผู้ใช้งานคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งผู้ใช้
อาจไม่ทราบว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากโรคอะไร 
 ผู้จัดท ามีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่สามารถ
วิเคราะห์อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นมีโอกาสเป็นโรคอะไร 
โดยใช้เทคนิค ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) เข้ามาช่วย 
พร้อมระบบ GIS ในการค้นหาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
กับผู้ใช้มากที่สุดโดยใช้ Google Maps API 
ค าส าคัญ: โรค, ต้นไม้ตัดสินใจ, แอพพลิเคชั่น 

 

Abstract 
Recently, an any method for diagnosis such as 

telemedicine or mobile healthcare applications 
have a role to facilitate provided for people to 

determine the disorder occurs in the body but 
inconvenient to commute the doctor.  Most 
applications function provide an information 
about the disease, illness and first aid the 
application will shows list of disease name user 
have clicked to see any description about 
disease. Sometime user may not realize that the 
symptoms what caused.  

Our concept for developing application that 
can diagnostic a symptoms occurred that 
potential disease by using “Decision tree” to help 
improve it.  We have a GIS for searching neared 
hospital by using Google maps API. 
Keyword: disease, Decision tree, apps 
 
1. บทน า 

โรคมีความหมายดังต่อไปนี้ พวงทอง ไกรพิบูลย์ [4] ให้
ความหมายไว้ว่า โรค (Disease) คือ ความผิดปกติที่เกิดกับ
เนื้อเยื่อและ/หรืออวัยวะ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
จากการติดเช้ือหรือจากพันธุกรรม ส่งผลให้เกิดอาการ
ผิดปกติต่าง ๆ ขึ้น ทั้งนี้แพทย์สามารถตรวจพบสาเหตุที่ท า
ให้เกิดอาการที่ผิดปกตินั้นได้ และยังตรวจพบว่ามีพยาธิ
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สภาพเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อและ/หรืออวัยวะที่เกิดโรคได้ เช่น 
เอกซเรย์ปอดพบความผิดปกติ และตรวจเสมหะพบเช้ือ
แบคทีเรียที่ก่อโรค เป็นต้น และราชบัณฑิตยสถาน [5] ให้
ความหมายไว้ว่า โรค คือ ภาวะที่ร่างกายท างานได้ไม่เป็น
ปรกติเนื่องจากเชื้อโรค 

ในปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญ
ส าหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย บ่อยครั้งจะพบว่าร่างกายของ
ตนเองมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุและอาจ
เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตนได้ ท าให้
ตอ้งการทราบถึงสาเหตุเหล่านั้นว่ามีโอกาสเกิดเป็นโรคอะไร
และมีวิธีดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างไร แต่ก็มีเหตุปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายได้ 
จึงท าให้เกิดวิธีการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่บุคคลที่ไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ ไม่
ว่าจะเป็นหนังสือความรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สุขภาพหรือเกี่ยวกับการแพทย์ต่าง ๆ ท่ีสามารถหาอ่านหรือ
ซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วไป ระบบการแพทย์ทางไกลที่ช่วย
ให้ผู้ที่ที่อยู่ในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงการตรวจรักษา
และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญได้ทันท่วงที ไม่
ว่าจะเป็นการรับและส่งต่อข้อมูลด้านการแพทย์ เช่น ภาพ
เอกซเรย์ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลประวัติผู้ป่วย  
ไปให้ แพทย์หรือผู้ เ ช่ียวชาญ ทางการแพทย์ เพื่ อการ
วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษา หรือสื่อสารผ่านระบบ 
video conference เพื่อให้แพทย์สื่อสารกับผู้ป่วยได้ รวม
ไปถึงแอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้น 

 โทรศัพทส์มาร์ทโฟนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากใน
ปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกันโรคต่าง ๆ แอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจึงเข้ามามีบทบาทเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
ร่างกายแต่มี เหตุไม่สะดวกในการไปพบแพทย์ได้ทันที 
แอพพลิเคช่ันส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการ
เจ็บป่ วย แนวทางการปฐมพยาบาล เบื้ องต้น  โดยที่
แอพพลิเคช่ันจะให้รายช่ือโรคมาให้ผู้ใช้งานคลิกเข้าไปดู

รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งผู้ ใช้อาจไม่ทราบอาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นเกิดจากโรคอะไร 

ผู้จัดท าจึงพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ผู้ใช้งานอาจจะเป็นโรคอะไรได้บ้างพร้อมสาเหตุการเกิดโรค 
วิธีการดูแลตนเอง และค าแนะน าเบื้องต้นพร้อมทั้งมีระบบ  
ค้นหาต าแหน่ งสถานพยาบาลที่ ใกล้ เคี ยง นอกจากนี้
แอพพลิเคช่ันได้ท าการรวบรวมสายด่วนฉุกเฉินที่จ าเป็นเมื่อ
เกิดเหตุด่วนเหตุร้าย เพื่อให้สามารถติดต่อไดท้ันทีโดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการค้นหาสายด่วนเหล่านั้น  

 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 หลักการวินิจฉัยโรค 
หลั กการวินิ จฉั ยของแพทย์ และ เภสั ชกร [6], [7] 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ดังน้ี   
1) การวินิจฉัยโรค คือ การซักถามอาการจากผู้ป่วยไป

เรื่อย ๆ โดยเริ่มจากอาการเด่น ๆ เช่น ปวดท้อง เป็นไข้ 
ท้องเสีย มีน้ ามูก หรือชัก เป็นต้น จนน าไปสู่การสรุปผลว่า 
ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้าง   

2) ข้อมูลโรคและการรักษา เป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะ
ทั่วไปของโรค อาการของโรค อาการแทรกซ้อน สาเหตุของ
การเกิดโรค ระดับความรุนแรง การรักษา ข้อแนะน าในการ
ปฏิบัติตัว การป้องกันและยาที่จ าเป็นต้องใช้ ในการรักษา   

3) แผนภูมิจ าลองการวินิจฉัยโรค เป็นแผนภูมิที่แสดงถึง
ขั้นตอนของการเกิดอาการที่น าไปสู่ผลสรุปการ วินิจฉัยโรค 
ซึ่งผู้ตรวจจะท าการตรวจสอบอาการของผู้ป่วย 

รูปที่ 1. หลักการวินิจฉัยโรคไมเกรน 
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จากรูปที่  1 แสดงถึงตัวอย่างแผนภูมิขั้นตอนการ
วินิจฉัยโรคไมเกรนตามหลักการวินิจฉัยโรคของแพทย์โดย
ต้องท าตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ โดยห้ามลัดขั้นตอนเป็นอัน
ขาด เพราะอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคได้  

 

2.2 การแพทย์ทางไกล 

การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) [10] หมายถึง การ
จัดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโดย
บุคลากรผู้ เ ช่ียวชาญทางการแพทย์  อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรค 
รวมถึงการศึกษาวิจัย และเพื่อประโยชน์ส าหรับการศึกษา
ต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์ 

ประโยชน์ของการแพทย์ทางไกล ช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ใน
ชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญได้ทันท่วงที อีกทั้งเป็นการ
ขยายงานบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลให้
ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้มากขึ้น นอกจากนี้ 
การแพทย์ทางไกล เป็นระบบที่มีประสิทธิผลคุ้มค่าการลงทุน 
เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม และ
เพิ่มประสิทธิผลในการรักษาโรคเพราะใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลด
ระยะเวลาของแพทย์ในการเดินทางเพื่อมารักษาพยาบาล 
และช่วยให้ผู้ ป่ วยลดระยะเวลาการนอนพักรักษาใน
โรงพยาบาลได้  และผู้ป่ วยหรือผู้ รับบริการทางด้ าน
การแพทย์จะได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางไกลมาที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ที่มี
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ท าให้ผู้ป่วยลดความเครียดและลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย 

 

2.3 แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
แอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

สุขภาพหรือการให้ข้อมูลทางด้านสุขภาพนั้นมีเกิดขึ้นมา
มากมายโดยที่แอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนมาก
จะให้รายช่ือโรคมาให้ผู้ใช้งานคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ 

ซึ่งบางครั้งผู้ใช้อาจไม่ทราบอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเกิดจาก
โรคอะไร ตัวอย่างแอพพลิเคช่ัน 

2.3.1 แอพพลิเคชั่น DoctorMe 

เป็นแอพพลิเคช่ันที่ได้รับความนิยม สามารถท าการ
บันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ เพื่อเช็คอาการเบื้องต้นและ
สามารถติดตามประวัติสุขภาพของตัวเองได้  รวมทั้ ง
สถานการณ์สุขภาพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลและ
ข้อมูลสมุนไพรที่ส าคัญ ๆ 

แอพพลิเคช่ันนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ จากสาเหตุ อาการ การรักษา รวมถึง
การดูแลตัวเอง แนะน าวิธีการปฐมพยาบาลเพื่อรับมอืกับเหตุ
ฉุกเฉินต่าง ๆ รวบรวมรายการยาและสมุนไพรรายละเอียด
การใช้ยาเพื่อให้คุณเลือกใช้อย่างเหมาะสม และมีข้อมูล
โรงพยาบาลต่าง ๆ แต่แอพพลิเคช่ันนี้จะให้รายช่ืออาการ
หรือรายช่ือโรคมาให้ผู้ใช้งานคลิกเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ 
ได้เลย ซึ่งบางครั้งผู้ใช้อาจไม่ทราบว่าอาการผิดปกติที่เกิด
ขึ้นกับตนตอนนี้เป็นโรคอะไร และข้อมูลโรงพยาบาลของ
แอพพลิเคช่ันนี้มีข้อมูลโรงพยาบาลทั้งหมดในประเภทไทย 
และสามารถแสดงต าแหน่งของโรงพยาบาลนั้นได้แต่จะไม่
สามารถท าการค้นหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2. หน้าตาของแอพพลิเคชั่น DoctorMe 
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2.3.2 แอพพลิเคชั่นเพ่ือสุขภาพดแีละการรักษาโรค 

แอพพลิเคช่ันเพื่อสุขภาพดีและการรักษาโรค เป็น
แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาโดยคนไทย โดยเป็นแอพพลิเคช่ันที่ให้
ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมถึงการ
ป้องกัน อาทิเช่น แนะน าเคล็ดลับเพิ่มความสุขแบบ DIY 

การนอนกัดฟันคืออะไร รู้ไว้ห่างไกลมะเร็ง ป้องกันอย่างไร
เมื่อเจอปัญหาฝุ่นควันและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งเรื่องราว
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร 
ประโยชน์จากอาหารชนิดต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประโยชน์และคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
สมุนไพรในการรักษาโรค เทรนด์ส าหรับการดูแลสุขภาพ
พร้อมด้วยวิดีโอที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลร่างกาย
เพื่อให้มีสุขภาพท่ีดี 

แอพพลิเคช่ันเพื่อสุขภาพดีและการรักษาโรคนั้นยังเป็น 
แอพพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน  

 

2.5 ต้นไม้ตัดสินใจ  
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) [1] เป็นโครงสร้าง

ข้อมูลชนิดเป็นล าดับ ช้ัน (hierarchy) ใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจ โดยจะมีลักษณะคล้ายต้นไม้จริงกลับหัวที่มีโหนด
รากอยู่ด้านบนสุดและโหนดใบอยู่ล่างสุดของต้นไม้ 

ภายในต้นไม้จะประกอบไปด้วยโหนด (node) ซึ่งแต่ละ
โหนดจะมีคุณลักษณะ (attribute) เป็นตัวทดสอบ กิ่งของ
ต้นไม้ (branch) แสดงถึงค่าที่เป็นไปได้ของคุณลักษณะที่ถูก
เลือกทดสอบ และใบ (leaf) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่ล่างสุดของ ต้นไม้
ตัดสินใจแสดงถึงกลุ่มของข้อมูล (class) หรือน่ันก็คือผลลัพธ์
ที่ได้จากการท านาย โหนดที่อยู่บนสุดของต้นไม้เรียกว่า
โหนดราก (root node)  

รูปที่ 3. โครงสรา้งของต้นไม้ตดัสนิใจ 

จากรูปที่ 3 เป็นตัวอย่างของต้นไม้ที่ใช้ในการตัดสินใจว่า
จะเลือกซื้ อคอมพิ วเตอร์ห รือ ไม่  (Quinlan, 1986) มี
คุณลักษณะที่พิจารณาคืออายุ (age) นักศึกษา (student) 
และอัตราเครดิต (credit_rating) โดยที่โหนดสี่เหลี่ยมมุม
โค้งจะเป็นการทดสอบคุณลักษณะของข้อมูล ท้ายสุดจะได้
ผลลัพธ์ของการท านายว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ (yes) หรือไม่
ซื้อคอมพิวเตอร์ (no) จากการทดสอบตามเสน้ทางของต้นไม้
ตัดสินใจตั้งแต่โหนดรากไปจนถึงใบ 

ตัวอย่างการน าต้นไม้ตัดสินใจมาใช้เพื่อตรวจสอบอาการ
ของปวดศีรษะจากนอนไม่หลับโดยแสดงได้ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4. ต้นไม้ตดัสินใจจากอาการปวดศีรษะนอนไม่หลับ 

จากรูปที่  4 ล าดับขั้นตอนของการวิเคราะห์สามารถ
อธิบายดังนี ้

- คิดมาก จะเป็นอาการของปวดศีรษะจากความเครียด  
- ซึมเศร้า จะเป็นอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน 

- คร่ าเคร่งกับงานแล้วมีความรู้สึกกลัวร่วมด้วยจะเป็น
โรคแพนิค แต่ถ้ามีแค่คร่ าเคร่งกับงานแต่ไม่มีความรู้สึกกลัว
จะเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคกังวลทั่วไป 

 จากการศึกษาแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนที่เกี่ยวข้อง
กับ สุ ขภ าพห รื อ โรคภั ย ต่ า ง  ๆ  โดย ทั่ ว ไป นั้ น พ บว่ า
แอพพลิเคชั่นส่วนมากจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ท าหน้าที่ในการ
ใหข้้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ข้อมูลโรค วิธีป้องกันโรค หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค เป็นต้น  

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1 วิธีการท างานของแอพพลิเคชั่น 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อการวินิจฉัยโรคโดยใช้
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจพร้อมการค้นหาสถานพยาบาล
ใกล้เคียงโดยใช้ Google Maps API บนระบบปฏิบัติการ
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แอนดรอยด์ ที่น าเสนอจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้การ
วินิจฉัยโรคในเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคของต้นไม้ตัดสินใจมา
ช่วยในการวินิจฉัย โดยที่หลักการวินิจฉัยนั้นผู้ใช้งานสามารถ
เลือกลักษณะอาการเจ็บป่วยของตัวเองได ้เมื่อผู้ใช้งานเลือก
อาการของตัวเองตามขั้นตอนแล้วแอพพลิเคช่ันจะท าการ
ป ระม วล ผ ล และท าย โรค ที่ ผู้ ใ ช้ งาน อ าจจะ เป็ น ไ ด้ 
นอกจากนั้นแอพพลิเคชั่นยังสามารถแสดงข้อมูลของโรคต่าง 
ๆ วิธีการดูแลตัวเอง แนวทางการรักษา ท้ังนี้แอพพลิเคชัน่ยัง
สามารถค้นหาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้งานเพื่อให้
ผู้ ใช้งานทราบถึงช่องทางการติดต่อและเดินทางไปยัง
สถานพยาบาลใกล้เคียงได้ทันที และสุดท้ายแอพพลิเคชั่นยัง
มีการรวบรวมข้อมูลของสายด่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้าน
ต่าง ๆ เอาไว้อีกด้วย การท างานของแอพพลิเคช่ันสามารถ
แบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

3.1.1 การออกแบบขั้นตอนการท างานของแอพพลิเคชั่น
ในส่วนของการวินิจฉัยโรค  

 
รูปที่ 5. ข้ันตอนการวินิจฉัยโรคของแอพพลิเคชั่น 

 

จากรูปที่  5 แสดงขั้นตอนของการวินิจฉัยโรคของ
แอพพลิเคชั่นโดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 

- ผู้ใช้งานเลือกเมนู “รู้สึกไม่สบาย” จากนั้นผู้ใช้งาน
จะต้องเลือกว่าจะเข้าเมนูไหนระหว่าง เมนูโรคทั่วไป หรือ
เช็คอาการจากส่วนของร่างกาย ถ้าเลือกเมนูโรคทั่วไป 

แอพพลิเคช่ันก็จะแสดงประเภทโรคทั่วไปมาให้ผู้ใช้เลือก ดัง
แสดงไว้ในรูปที่ 9 ก. และเมื่อแอพพลิเคช่ันแสดงรายช่ือโรค 
ผู้ใช้สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของโรคนั้นได้  

- แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการเช็คอาการจากส่วนของร่างกายก็ท า
การเลือกส่วนของร่างกายที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น  เช่น 
ส่วนหัว ส่วนตัว เป็นต้น จากนั้นเลือกอวัยวะที่เกิดอาการ
ผิดปกติในส่วนของร่างการที่เลือกไว้ก่อนหน้านั้น เช่น เมื่อ
ผู้ใช้เลือกส่วนหัว จะมีให้เลือกอีกว่าเป็น ตา หู จมูก เป็นต้น 

- เมื่อเลือกส่วนร่างกายเสร็จแล้วผู้ใช้งานเลือกลักษณะ
อาการตามขั้นตอนที่แอพพลิเคช่ันก าหนดมาให้โดยผู้ใช้งาน
ห้ามลัดขั้นตอน ผู้ใช้งานต้องเลือกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
แอพพลิเคช่ันจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใช้งานอาจเป็นโรค
อะไรดังท่ีแสดงในรูปที่ 9 ข. แอพพลิเคชั่นแสดงช่ือโรคที่ผ่าน
การวิเคราะห์จากอาการต่าง ๆ ที่ผู้ ใช้งานเลือกมาตาม
ขั้นตอน ผู้ใช้สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของโรคนั้นได้ 

3.1.2 การออกแบบขั้นตอนการท างานของแอพพลิเคชั่น
ในส่วนของการค้นหาสถานพยาบาลใกล้เคียง 

 
รูปที่ 6. ข้ันตอนการค้นหาสถานพยาบาลของ

แอพพลิเคชั่น 

จากรูปที่ 6 แสดงขั้นตอนของการค้นหาสถานพยาบาล 
ของแอพพลิเคชั่นโดยมีขั้นตอนดังนี ้
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- ผู้ ใช้ งาน เลื อก เมนู  “อยาก ไปพบแพทย์ ”  ห รือ
แอพพลิเคช่ันสามารถเรียกใช้งานการค้นหาสถานพยาบาล
ได้จากส่วนของการวินิจฉัยโรคได้อีกด้วย แอพพลิเคชั่นจะท า
การตรวจสอบว่าได้เปิดระบบพิกัดต าแหน่ง (Location 

Service) ของสมาร์ทโฟนเอาไว้หรือไม่ ถ้าไม่เปิดก็จะท าการ
แจ้งเตือนผู้ใช้ให้เปิดระบบพิกัดต าแหน่งก่อน  

- ถ้าเปิดระบบพิกัดต าแหน่งเรียบร้อยแล้วแอพพลิเคช่ัน
ก็ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทสถานพยาบาลที่ต้องการค้นหา
เช่น โรงพยาบาล คลินิก เป็นต้น ดังที่แสดงในรูปที่ 10 ก. 
หลังจากผู้ใช้งานเลือกเสร็จแล้วแอพพลิเคช่ันแสดงรายช่ือ
สถานพยาบาลที่ผู้ใช้งานต้องการ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดเข้าไปดู
รายละเอียดของสถานพยาบาลนั้นได้และสามารถติดต่อกับ
สถานพยาบาลเหล่านั้นได้ทันที ในหน้าแสดงรายละเอียด
สถานพยาบาลจะมีปุ่มโทรออกและปุ่มแผนท่ี ถ้าผู้ใช้ต้องการ
โทรออกก็กดปุ่มโทรออก แอพพลิเคช่ันจะท าการเรียก
ฟังก์ชันโทรออกที่มีในโทรศัพท์มาโทรออกให้ แต่ถ้าผู้ใช้
ต้องการดูแผนท่ี ก็กดปุ่มแผนที่ แอพพลิเคช่ันก็จะท าการดึง
ห น้ า  Google map ม า แ ส ด ง ต า แ ห น่ ง ที่ ตั้ ง ข อ ง
สถานพยาบาลใหก้ับผู้ใช้งาน 

3.1.3 การออกแบบขั้นตอนการท างานของแอพพลิเคชั่น
ในส่วนของสายด่วนฉุกเฉิน 

 
รูปที่ 7. ข้ันตอนโทรสายด่วนของแอพพลิเคชั่น 

จากรูปที่ 7 แสดงขั้นตอนการท างานของการบริการสาย
ด่วนฉุกเฉินของแอพพลิเคชั่น 

- ผู้ใช้งานเลือกเมนู “มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น” จากนั้นเลือก
ประเภทสายด่วนที่ต้องการดังที่แสดงในรูปที่ 10 ข. จากนั้น
แอพพลิเคช่ันจะแสดงรายการสายด่วนตามประเภทที่
ผู้ ใช้งานเลือก ผู้ ใช้งานเลือกสายด่วนที่ต้องการติดต่อ 
แอพพลิเคช่ันแสดงรายละเอียดของสายด่วนน้ัน ซึ่งในหน้าที่
แสดงรายละเอียดจะมีปุ่มโทรออกอยู่ ถ้าผู้ใช้ต้องการโทร
ออกก็กดปุ่มโทรออก แอพพลิเคช่ันจะท าการเรียกฟังก์ชัน
โทรออกที่มีในโทรศัพท์มาโทรออกให้ 
 

3.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) 
 ในส่วนนี่เป็นการแสดงถึงการออกแบบส่วนติดต่อ

ผู้ใช้งานของแอพพลิเคช่ันบางส่วน  ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
ก่อนหน้าน้ี  

 
รูปที่ 8 หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 

จากรูปที่  8 แสดงถึงหน้าแรกของแอพพลิ เค ช่ันที่
น าเสนอประกอบด้วยเมนูหลัก ๆ 3 ส่วนคือ รู้สึกไม่สบาย 
อยากไปพบแพทย์ และ มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 

 

           
รูปที่ 9 ก. ประเภทของโรค    ข. ส ารวจอาการของผู้ไช้ 
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รูปที่ 10 ก. ค้นหาสถานพยาบาล  ข. สายด่วนฉุกเฉิน 
 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
 บทความนี้น าเสนอแอพพลิเคช่ันเพื่อการวินิจฉัยโรคโดย
ใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจพร้อมการค้นหาสถานพยาบาล
ใกล้เคียงโดยใช้ Google Maps API บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์  เพื่ อเป็นทางเลือกให้ กับผู้ ใช้งานในการ
ตรวจสอบอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองและ
ทราบข้อมูลของโรคที่ตนเองอาจก าลังเป็นเบื้องต้น ได้ 
นอกจากนี้ ยั งส ามารถค้ นห าสถานพยาบาล ใน เขต
กรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้ใช้ได้  และสามารถโทร
ออกไปยังสายด่วนฉุกเฉินได้ทันทีผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูล
โรคในแอพพลิเคช่ันนี้ได้อ้างอิงจากต าราการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป 1 และ 2 

 โดยทางทีมงานพัฒนาได้ท าการประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคช่ันด้านต่าง ๆ 
โดยใช้ผู้ร่วมประเมินจ านวน 100 คนจากนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปโดยให้ผู้ประเมินทดลองใช้
งานแอพพลิเคช่ัน รูปแบบการประเมินแบ่งเป็น 2 หัวข้อ 
ดังนี ้

หัวข้อแรกการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งาน
แอพพลิเคช่ันโดยให้ผู้ประเมินพิจารณาจากรูปแบบการใช้
งานฟังช่ันการท างานต่าง ๆ ความยาก-ง่ายในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นแต่ละฟังช่ัน รูปแบบการแสดงผล และความพึง
พ อ ใจ โด ย ร วม ขอ งแ อพ พ ลิ เค ช่ั น เป รี ย บ เที ย บ กั บ

แอพพลิเคช่ัน DoctorMe และแอพพลิเคช่ันเพื่อสุขภาพดี
และการรักษาโรค ผลที่ไดด้ังท่ีแสดงในรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11. ผลส ารวจความพึงพอใจในการใช้งาน 

 

จากรูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อ
แอพพลิเคช่ันของเรามากที่สุดเป็นจ านวน 56 คน ในขณะที่
แอพพลิเคช่ัน DoctorMe และแอพพลิเคช่ันเพื่อสุขภาพดี
และการรักษาโรคมีความพึงพอใจอยู่ที่ 24 คน และ 20 คน 
ตามล าดับ 

 หัวข้อที่สองการส ารวจความพึงพอใจในด้านการใช้งาน
ฟังก์ชันต่าง ๆ โดยรวมของแอพพลิเคช่ัน โดยให้ผู้ประเมิน
ทดลองใช้งานฟังช่ันต่าง ๆ ของแอพพลิเคช่ันอย่างละเอียด 
ผลที่ได้ดังท่ีแสดงในรูปที่ 12 

รูปที่ 12. ผลส ารวจความพึงพอใจด้านประเมินการท างาน
ฟังก์ชัน 

 
 จากรูปที่ 12 แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ใช้งานใช้มีความพึง
พอใจในการท างานตามฟังก์ชันของแอพพลิเคช่ันอยู่ที่ระดับ
ดีเป็นจ านวน 49 คน รองลงมาคือปานกลาง 24 คน ดีมาก 
22 คน น้อย 4 คน และน้อยที่สุด 1 คน ตามล าดับ 
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5. สรุป 
 ผู้จัดท ามีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่สามารถ
วิเคราะห์อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานนั้นมีโอกาสเป็น
โรคอะไร โดยใช้เทคนิค ต้นไม้ตัดสินใจเข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ พร้อมระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับผู้ใช้มากท่ีสุดโดยใช้ Google 

Maps API จากผลการส ารวจและประเมินแอพพลิเคช่ันของ
เราพบว่าผู้ใช้งานให้ความพึงพอใจในแอพพลิเคช่ันของเรา
มากกว่าแอพพลิเคช่ันอื่น และมีความพึงพอใจในการใช้งาน
อยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้นแอพพลิเคช่ันที่เราพัฒนาขึ้นนี้จึงมี
ความสามารถในการวิเคราะห์โรคที่อาจเกิดขึ้นและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโรคและค าแนะน าต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งานได้ดีกว่า
แอพพลิเคชั่นทั่วไป 
  5.1 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลและโรคต่าง ๆ 
ค่อนข้างมีรายละเอียดมากและมีความซับซ้อนมาก จึงท าให้
จ านวนสถานพยาบาลที่ให้ความร่วมมือน้อยและจ านวนโรค
ที่มีในแอพพลิเคชั่นก็ยังมีจ านวนน้อย 

 5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 
 พัฒนาให้ โรคทั่วไป โรคผิวหนัง และโรคที่ เกิดจาก
อุบัติ เหตุ  สามารถตรวจสอบอาการได้ด้วย พัฒนาให้มี
สถานพยาบาลครอบคลุมทั้งประเทศไทยได้ และควรมีแพทย์
ผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาและรับรองผลความถูกต้องของ
ข้อมูลและการท างานของโปรแกรม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของแอพพลิเคชั่นให้มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบในการ
พยากรณ์การเสพติดเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ใช้ข้อมูลจากการสุ่ม
ตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจ านวน 300 
คน เป็นกรณีศึกษา โดยเปรียบเทียบอัลกอริธึมทั้งหมด 3 
อั ล ก อ ริ ธึ ม  ไ ด้ แ ก่  Multi-Layer Perceptron , SMO และ 
BayesNet การวัดประสิทธิภาพของวิธีการจ าแนกข้อมูล วัดจาก
ความถูกต้องของการจ าแนกประเภทของข้อมูล ซึ่งการทดสอบ
แบบจ าลองที่ได้จะท าการทดสอบบนพ้ืนฐานวิธีการตรวจแบบไขว้ 
5 ส่วน โดย ผลการทดลอง พบว่า อัลกอริธึม SMO มีประสิทธิภาพ
ในการจ าแนกข้อมูลดีกว่า แบบ Multi-Layer Perceptron และ 
BayesNet ซึ่งอัลกอริธึม SMO มีค่าความถูกต้องในการจ าแนก
ข้อมูล คือ 96.667%  

  

ค าส าคัญ : เทคนิคเหมืองข้อมูล การจ าแนกข้อมูล  การเสพ
ติดเกม 

 
Abstract 

 The research aims to development forecasting 

model for game addiction of Nakhon Pathom. Rajabhat 

University students using data mining techniques. The 

data randomly selected from 300 students of Nakhon 

Pathom Rajabhat University. In this case, we use 

classification techniques that it’s 3 algorithm include 
Multi-Layer Perceptron, SMO, BayesNet. Moreover, 5-

fold cross validation ware utilized to split the data into 

the training and test set.  The experimental results 

showed that percentile of accuracy rate of SMO high 

more than Multi-Layer Perceptron and BayesNet with 

accuracy 96.67%. 
 

Keywords : Data Mining, Classification, Game Addiction 

 

1. บทน า 

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ท าให้มนุษย์
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตซึ่ง
แนวโน้มในการใช้งานสื่ออินเตอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ  อินเตอร์เน็ต
ถือว่าเป็นสารสนเทศที่เปิดกว้างส าหรับบุคคลทั่วไป  เป็นการ
สื่อสารที่ไม่มีขอบเขต  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตนอกจากจะมี
ประโยชน์ทางด้านการใช้งานเพื่อการศึกษาและด้านธุรกิจแล้ว 
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อินเตอร์เน็ตยังมีประโยชน์ในด้านการใช้งานเพื่อความบันเทิงโดย
ผู้ใช้งานสามารถหาความบันเทิงได้อย่างไม่จ ากัดผ่านเครือข่ายนี้  
ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือการ
เล่นเกม [1] 

  เกม [2] เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงชนิดหนึ่ง โดยเกมนั้นมีทั้ง
เกมตู้ เกมคอมพิวเตอร์ แต่เกมที่ได้รับความนิยมกันมาก คือ เกม
คอมพิวเตอร์ และมีร้านเปิดให้บริการเพิ่มมากข้ึน ซึ่งโดยมากไมไ่ด้
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และเปิดร้านใกล้กับสถานศึกษา 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้บริการ คือ นักเรียน นักศึกษา ดังท่ีปรากฏ
เป็นข่าวบ่อยครั้งตามสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ  ว่ามีเด็กติดเกมมากข้ึน ร้านเกมเป็นแหล่ง  มั่วสุม ก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตามการเล่นเกมใช่ว่าจะมีแต่ผลเสียด้าน
เดียว แต่ยังมีข้อดี คือ การที่จะเล่นเกมได้นั้นก็ต้องมีการเรียนรู้  
รู้วิธีใช้เครื่อง ต้องศึกษาเกม ต้องฝึกทักษะการเล่น การคิด การ
วางแผน แล้วแต่ว่าจะเป็นเกมแบบไหนผู้ที่ผลิตและพัฒนาเกมยัง
สามารถด าเนินการในรูปของธุรกิจได้อีกด้วย แต่ที่ปรากฏเป็นข่าว
ด้านลบเสียมากกว่าด้านบวก 

  การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) [3] ซึ่งเป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถน ามาใช้สร้างแบบจ าลอง (Model) โดยใช้วิธีการ
จ าแนกประเภท (Classification) ของนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อ
การติดเกมพร้อมทั้งค้นหาคุณสมบัติ (Attribute) ของข้อมูลทีมี
ผลต่อการติดเกม เมื่อเราสามารถหาแบบจ าลองที่มีความ
น่าเช่ือถือได้สูง เราก็สามารถที่จะน าข้อมูลของนักศึกษาที่หาได้
จากแบบสอบถาม มาท าการทดสอบ โดยผ่านแบบจ าลองนี้ใน
ที่สุดก็จะสามารถพยากรณ์ได้ว่านักศึกษาคนใดที่มีความเสี่ยงต่อ
การติดเกมและถ้านักศึกษาคนดังกล่าวอยู่ในกลุ่มที่มีคุณลักษณะ
เสี่ยงต่อการติดเกม ก็จะแจ้งต่อนักศึกษาคนนั้นให้รีบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเล่นเกม หรือให้ค าปรึกษาต่อนักศึกษาคนน้ัน    
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานวิจัย น้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
สร้างตัวแบบในการวิเคราะห์และจ าแนกการติดเกมของนักศึกษา
และตัวแบบ ต้องสามารถจ าแนกกลุ่มนักศึกษาได้ตามคุณลักษณะ
ที่เหมาะสม โดยเลือกศึกษาข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นกรณีศึกษาโดยการ
ท าเหมืองข้อมูลในการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนักศึกษาที่
ส่งผลต่อการติดเกมของนักศึกษา สร้างเป็นกฎเพื่อเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ และใช้กฎดังกล่าวเพื่อการคาดการณ์ การติดเกม
ของนักศึกษา ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเล่ม 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การเสพติดเกม (Game Addiction)  

 การเสพติดเกม [2] มีผลกระทบต่อเด็กหลายด้าน เช่น ปัญหา
การเรียน การท างานสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
สังคม และมีปัญหาพฤติกรรมหลายอย่างตามมา เช่น พูดปด ลัก
ขโมย ก้าวร้าว หนีเรียน หนีออกจากบ้าน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
เด็กที่ติดเกมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว มีทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้ง
ทางร่างกายและทางจิตใจ การนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานๆ ท า
ให้เกิดความเครียด หงุดหงิดโกรธง่าย และก้าวร้าว ปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการป้องกันและหาแนวทาง
ในการแก้ไข เพราะเด็กปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้าไปสัมผสักบั
สิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่และเข้าถึงได้ง่ายมากในสังคมปัจจุบัน ปัญหาเด็ก
ติดเกมจึงพบได้บ่อยขึ้นในครอบครัวไทยยุคนี้ ซึ่งสร้างความ
ล าบากใจให้แก่พ่อแม่ เนื่องจากไม่รู้จะบังคับให้ลูกเลิกเล่นเกม
อย่างไร อีกทั้งเด็กบางคนติดเกมจนไม่สนใจเรียน ท าให้ผลการ
เรียนตกลงเรื่อยๆ หรือบางคนเล่นจนไม่รู้เวลากินเวลานอนกันเลย
ทีเดียว ท าอย่างไรที่จะท าให้เด็กที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นเกม
ไปเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ และการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 

2.2 เหมืองข้อมูล (Data Mining)  

เหมืองข้อมูล [3]  เป็นกระบวนการเพื่อกลั่นกรองข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ โดยมองที่ความ สัมพันธ์ของข้อมูล 
แนวโน้มของข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่กลั่นกรองได้
น าไปใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจในเรื่อง  
ต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งมีด้วยกัน 5 รูปแบบ คือ   

1. Association Rule เป็นการค้นหากฎความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลโดยค้นหาความสัมพันธ์หรือความเช่ือมโยงของข้อมูลทั้ง
สองชุดหรือมากกว่าสองชุดขึ้นไปไว้ด้วยกัน        
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2. Classification and Prediction การจ าแนกประเภท
และการพยากรณ์ ใช้ค้นหาโมเดลที่อธิบายข้อมูลแต่ละประเภทได้ 
โ ด ย ก า ร น า เ ส น อ อ า จ อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ  Decision-tree, 

Classification Rule และ Neural Network ซึ่งผู้ใช้พยากรณ์ค่า
บางอย่างที่ไม่รู้ หรือค่าท่ีหายไปในฐานข้อมูล                                                                    

3. การจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster analysis) ต้องมีความ
คล้ายกันมากท่ีสุด                                                          

4. การหาค่าผิดปกติที่ เกิดขึ้น (Outlier analysis) หรือ
ข้อมูลบางอย่างไม่น่าจะเป็นจริงได้                                               

5 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ นว โน้ ม  ( Trend and evolution 

analysis) 

งานวิจัยนี้ได้น ารูปแบบของการจ าแนกประเภทและการ
พยากรณ์มาใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 

2 . 2 . 1 โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม แ บ บ  Multilayer 

Perceptron (MLP)  

  โครงข่ายประสาทเทียม Multilayer Perceptron 

(MLP) [5] เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงข่ายประสาทเทียมที่มี
โครงสร้างเป็นแบบช้ัน ใช้ส าหรับงานที่มีความซับซ้อนได้ผลเป็น
อย่างดี โดยมีกระบวนการฝึกฝนเป็นแบบ Superviseและใช้
ขั้นตอน การส่งค่าย้อนกลับ (Back propagation) ส าหรับการ
ฝึกฝนกระบวนการส่งค่าย้อนกลับประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยคือ 
การส่งผ่านไปข้างหน้า (Forward Pass) การส่งผ่านย้อนกลับ 
(Backward Pass) ส าหรับการส่งผ่านไปข้างหน้า ข้อมูลจะผ่าน
เข้าโครงข่ายประสารทเทียมที่ช้ันของข้อมูลเข้าและจะส่งผ่านจาก
อีกช้ันหนึ่งไปสู่อีกช้ันหนึ่งจนกระทั่งถึงช้ันข้อมูลออก ส่วนการ
ส่งผ่านย้อนกลับค่าน้ าหนักการเช่ือมต่อจะถูกรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับกฎการแก้ข้อผิดพลาด (error-correction) คือ
ผลต่างของผลตอบที่แท้จริง (actual response) กับผลตอบ
เป้าหมาย (target response) เกิดเป็นสัญญาณผิดพลาด (error 

signal) ซึ่งสัญญาณผิดพลาดนี้จะถูกส่งย้อนกลับเข้าสู่โครงข่าย
ประสาทเทียมในทิศทางตรงกันข้ามกับการเช่ือมต่อ ค่าน้ าหนัก
การเช่ือมต่อจะถูกปรับจนกระทั่งผลตอบท่ีแท้จริงเข้าใกล้ผลตอบ
เป้าหมาย 

  

2.2.2  Support Vector Machines (SVM)  

ตัวแบบของ SVM [5] มีความคล้ายคลึงกับเพอร์
เซฟตรอนซึ่งเป็นข่ายงานประสาทเทียมแบบง่ายมีหน่วยเดียวที่
จ าลองลักษณะของเซลล์ประสาท ด้วยการใช้ Kernal Function 

SVM เป็นวิธีการที่สามารถนามาใช้ในการจ าแนกรูปแบบหรือกลุ่ม
ของข้อมูลได้ โดยจะอาศัยระนาบ มาใช้ในการแบ่งเขตของข้อมูล
ออก เป็ นสอ งฝั่ ง  แ ล ะ  support vector machines นี้ จ ะมี
คุณลักษณะแบบ inner-product ระหว่างตัว support vector 

และ input vector                                                                      

2.2.3 ทฤษฎี Bayes                 

ทฤษฎี Bayes  [6] เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของเบย์ (Bayes Theorem) 

เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการสร้างแบบจ าลอง
ที่อยู่ในรูปแบบของความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นค่าที่บันทึกได้จากการ
สังเกต จากนั้นนาแบบจาลองมาหาว่าสมติฐานใดถูกต้องที่สุดโดย
ใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาช่วย ข้อดีก็คือ สามารถใช้ข้อมูลและ
ความรู้ก่อนหน้า (Prior Knowledge) เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ได้
ด้วย ความรู้ก่อนหน้าหมายถึง ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับสมมติฐาน
แต่ละตัวก่อนที่เราจะเก็บข้อมูล เมื่อใช้งานเราจะนาความน่าจะ
เป็นของข้อมูลที่เก็บได้มาปรับสมมติฐานซ้ าอีกครั้ง ซึ่งพบว่าวิธีนี้
ให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ได้ดีไม่ด้อยกว่าวิธีการเรียนรู้
ประเภทอื่น ก าหนดให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ใด ๆ ความน่าจะ
เป็นของ A เมื่อรู้ B (ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ A โดยมี
เง่ือนไขว่าเหตุการณ์ B ได้เกิดขึ้นแล้ว) เขียนแทนด้วย P(A|B) 

สามารถค านวณได้ด้วยทฤษฎีของเบย์ดังนี ้
 

 𝑃(𝐴\𝐵) = 𝑃(𝐴\𝐵)𝑃(𝐴)
𝑃(𝐵)  (1) 

  

 กล่าวคือความน่าจะเป็นของ A เมื่อรู้  B (โดยมี
เงื่อนไขว่า B เกิดขึ้นแล้ว) สามารถค านวณได้จากผลคูณของความ
น่าจะเป็นของ B เมื่อรู้ A กับความน่าจะเป็นของ A หารด้วยความ
น่าจะเป็นของ B เราเรียกว่า P(A) ว่าเป็นความน่าจะเป็นก่อน 
(PRIOR PROBABILITY) และเรียก P(A|B) ว่าเป็นความน่าจะเป็น 
ภายหลัง (POSTERIOR PROBABILITY) ความน่าจะเป็นก่อนเป็น
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ค่าที่ได้จากข้อมูลเบื้องต้น ส่วนความน่าจะเป็นภายหลังเป็นความ
น่าจะเป็นก่อนที่จะถูกปรับด้วยข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 

 ในกรณีการเรียนรู้ของเครื่องนั้น สิ่งที่เราสนใจก็คือ 
เมื่อเรามีชุดข้อมูลหรือเซตของตัวอย่างสอน D เราต้องการหาค่า
ความน่าจะเป็นที่สมมติฐาน (H) ที่เราสนใจว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้น
เท่าไร เราก็สามารถใช้ทฤษฎีของเบย์ในการค านวณได้ดังนี ้
 

 𝑃(𝐻/𝐷) = 𝑃(𝐷/𝐻)𝑃(𝐻) 
𝑃(𝐷)   (2) 

  

 โดยที่  P(H) คือความน่าจะเป็นก่อนซึ่งเป็นความ
น่าจะเป็นที่สมมติฐาน H จะเป็นจริงโดยที่เรายังไม่ได้ดูข้อมูล
ตัวอย่าง ส่วน P(H|D) เป็นความน่าจะเป็นภายหลังซึ่งเป็นความ
น่าจะเป็นที่สมมติฐาน H จะเป็นจริงโดยมีเง่ือนไขว่า D เป็นจริง
(เราเห็นข้อมูลตัวอย่างสอน D แล้ว) ในการเรียนรู้ของเครื่อง เรา
ต้องการค านวณความน่าจะเป็นภายหลังนี้ ซึ่งมักจะหาไม่ได้
โดยตรง แต่ถ้าเราใช้ทฤษฎีของเบย์ดังข้างต้นความน่าจะเป็นนี้จะ
ค านวณได้ง่ายขึ้นโดยใช้นิพจน์ดังกล่าว 
 

2.3 วิธีการวิเคราะห์ความแม่นตรงของโมเดล K-FOLD 

CROSS-VALIDATION  
การตรวจสอบไขว้กัน (Cross-Validation) [6] เป็น วิธีการ

ตรวจสอบค่าความผิดพลาดในการคาดการของ โมเดล โดย
พื้นฐานวิธีการ ตรวจสอบการ ไขว้กัน k-Fold Cross-validation 

เป็นวิธีการที่แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม จ านวน k กลุ่ม (k-Fold) ใน
ตอนแรกเลือกข้อมูลกลุ่มที่ 1 เป็นข้อมูลชุดทดสอบ และข้อมูลชุด
ที่เหลือจะเป็นข้อมูลชุดสอน น าข้อมูลไป จัดหมวดหมู่ จากนั้นจะ
สลับข้อมูล กลุ่มที่ 2 มาเป็นชุดทดสอบและข้อมูลกลุ่มอื่นๆที่เหลอื
เป็นชุดทดสอบ สลับอย่างนี้ ไปเรื่อยๆจนครบ k กลุ่ม ในขั้นตอน
สุดท้ายจะหาค่าเฉลี่ยของค่าความถูกต้องในแต่ละกลุ่ม วิธีการนี้
ข้อมูลทุกตัวอย่างจะได้เป็นท้ังชุดทดสอบ และชุดสอน ตัวอย่างดัง
ภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 :   5 - Fold Cross Validation 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มงคล และ คณะ [5] การจ าแนกกลุ่มข้อมูลของโรคลมร้อน
โดยใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิ่ง งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคดาต้าไมน์นิง เพื่อ
เปรียบเทียบหาวิธีการที่เหมาะสมสาหรับนามาใช้ในการท านาย
ความเสี่ยงในการเกิดโรคลมร้อน (Heat Stroke) โดยงานวิจัย
ฉบับนี้ได้ใช้เทคนิคการจ าแนกกลุ่มข้อมูล ซึ่งใช้โมเดลที่แตกต่าง
กัน 3 ชนิดคือ การใช้แผนผังต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ (Decision 

Tree) การใช้กฎ (Rules) และการใช้โครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Network) มาเป็นโมเดลในการสอน(Train) ให้กับข้อมูล
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นว่าร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลในการ
ใช้แผนผังต้นไม้เพื่อการตัดสินใจและการใช้กฎ นั้นจะมีมากกว่า
โครงข่ายประสาทเทียม อย่างเห็นได้ชัด 

ภรัณยา และ อภินันท์ [6] ได้พัฒนาตัวแบบพยากรณ์
ลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ด้วยการเรียนรู้แบบเบย์และการท าเหมืองข้อมูล มีวัตถุประสงค์
เพื่อ สร้างตัวแบบในการวิเคราะห์และจ าแนกความเหมาะสมต่อ
การเข้าศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และตัวแบบต้องสามารถ
จ าแนกกลุ่มนักศึกษาได้ตามคุณลักษณะที่เหมาะสมโดยเลือก
ศึกษาข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นกรณีศึกษาโดย ใช้
การเรียนรู้แบบเบย์และการท าเหมืองข้อมูลในการค้นห า
ความสัมพันธ์ของข้อมูลนักศึกษาที่ส่งผลต่อระดับผลการเรียน 
สร้างเป็นกฎเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ และใช้กฎดังกล่าวเพื่อ
การคาดการณ์ลักษณะความเหมาะสมซึ่งหงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับแผนการเรียนหรือจัดกลุ่มการเรียน รวมถึง
การเรียนการสอน ให้เหมาะกับนักศึกษาในลักษณะต่างๆต่อไป 
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษามากยิ่งข้ึน                        
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3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

3.1 การศึกษาข้อมูล 

จากการศึกษาจนได้ข้อสรุปเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยเพื่อให้
ได้ตัวแบบในการพยากรณ์การติดเกมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมด้วยการท าเหมืองข้อมูล ดังภาพที่ 2 

ภาพท่ี 2 : กรอบแนวความคิด 

 

3.2 การเตรียมข้อมูลส าหรับท าเหมืองข้อมูล 

 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะส่งไปเข้าสู่กระบวนการ
หาอัลกอริทึมและวิเคราะห์ ซึ่งขั้นตอนนี้ส าคัญมากเนื่องจากเป็น
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะส่งไปเข้ากระบวนการหา
อัลกอริทึมและวิเคราะห์ ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และมีค่า Missing 

value ได้น าไปก าจัด Missing value โดยใช้ โปรแกรม Weka 

และน า ข้อมูลที่ได้ มาท าการเตรียมข้อมูลโดยมีรายละเอียดข้อมูล 
คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 300 ชุด จ านวนแอตทริบิวต์ทั้งหมด 8 
แอตทริบิวต์ มี 3 คลาส คือ  
   A = ติดเกม  
   B = เสี่ยงต่อการติดเกม  
   C =ไม่ติดเกม 

 

 

ตารางท่ี 1 : รายละเอียดข้อมูล 
 

ล าดับ ชื่อแอททริบิวต์ ค าอธิบาย 

1. sex เพศ 

1 = ชาย   

2 = หญิง 
2. age อายุผู้ประเมิน 

1 =  19 – 20 ปี 
2 =  21 -  22 ปี 
3 =  23 – 24 ปี 
4 =  25 – 26 ปี 

3. Year ช้ันป ี

1 = ช้ันปีท่ี 1 

2 = ช้ันปีท่ี 2 

3 = ช้ันปีท่ี 3 

4 = ช้ันปีท่ี 4-5 
4 Record ผลการเรยีน 

1 = ต่ ากว่า 2.00 
2= 2.00-2.49 

3= 2.50-2.59 

4= 3.00 – 3.49 

5= 3.50 ขึ้นไป 

5. faculty คณะที่ก าลังศึกษาอยู ่
1.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.คุรุศาสตร ์
3.พยาบาลศาสตร ์
4.วิทยาการจัดการ 
5.มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

6. smoking การสูบบุหรี ่
1 = สูบ 
2 = ไมสู่บ 

1103



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

ล าดับ ชื่อแอททริบิวต์ ค าอธิบาย 

7. alcohol ดื่มแอลกอฮอล์  
1 = ดื่ม 
 2 = ไม่ดืม่ 

8. Class A = ติดเกม  
B = เสี่ยงต่อการติดเกม  
C =ไม่ติดเกม 

 

3.3 ผลการเปรียบเทียบจากการจ าแนกข้อมูลด้วย
เทคนิค 3 เทคนิค 

ผลการเปรียบเทียบจากการจ าแนกข้อมูลด้วยเทคนิค 3 
เ ท ค นิ ค  คื อ  MultilayerPerceptron , SMO แ ล ะ 
BayesNet ซึ่งเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากมากท่ีสุด โดยวัดจาก
ค่าความถูกต้อง ค่าความผิดพลาด มีค่าความแม่นย า ค่าความ
ระลึก ค่าความถ่วงดุล ก็คือเทคนิค SMO  

ดังตาราง ท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 : ค่าความถูกต้องของเทคนิคทั้ง 3 อัลกอริธึม 

Al
go

rit
hm

 

Co
rre

ct
ly

 

In
co

rre
ct

ly
 

Pr
ec

isi
on

 

Re
ca

ll 

F-
M

ea
su

re
 

MLP 94.33 5.67 0.95 0.94 0.94 

SMO 96.67 3.33 0.97 0.97 0.97 

Bayes

Net 

95.67 4.33 0.96 0.96 0.96 

 

4. สรุปผล 
 การท านายผลการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการติดเกมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากผลการวิจัยนี้สรุปได้
ว่าโมเดลในการเรียนและการทดสอบที่ควรใช้ส าหรับวิธีการ
จ าแนก ประเภทข้อมูลความเสี่ยงในการติดเกมเพื่อเป็นเครื่องมือ

ช่วยในการเฝ้าระวังหรือการติดเกมของนักศึกษา คือ ตัวแบบ
พยากรณ์ด้วยโมเดล SMO โดยใช้แอททริบิวต์ทั้งหมด มีค่าความ
ถูกต้องในการจ าแนกข้อมูล มีค่าความถูกต้อง 96.67 % ค่าความ
ผิดพลาด 3.33% มีค่าความแม่นย า 0.97 ค่าความระลึก 0.97 
และค่าความถ่วงดุล 0.97 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ทิพมาศ เศวตวรโชต.ิ เด็กตดิเกม. เข้าถึงได้จาก : 
http://taamkru.com/th/เด็กตดิเกม (วันท่ีค้นข้อมูล : 7 พ.ย.
2558) 
[2] รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล. 2558. เด็กติดเกมคืออะไร.  
เข้าถึงได้จาก :  

http://www.healthygamer.net/information/news/12267 
(วันท่ีค้นข้อมูล : 7 ธ.ค. 2558) 
[3] ณัฎภัทรศญา ทับทิมเทศ. การท าเหมืองข้อมูล. เข้าถึงได้จาก : 

http://www.no-poor.com/dssandos/Chapter5-dss.htm 
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นครปฐม, 2553 

[6] ภรัณยา ปาลวสิุทธ์ิ และ อภินนัท์ จุ่นกรณ.์ข้อมูลจากงานวิจัย
เรื่อง ตัวแบบพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชคอมพิวเตอรด์้วยการเรียนรู้แบบเบย์และการท าเหมือง
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่ม

กาแฟของนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ 
(Association Rules) ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ในการ
ดื่ ม ก า แ ฟ ใ น แ ต่ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  และ
น าเอาเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้ใน
การเตรียมข้อมูลเพื่อการค้นหากฎความสัมพันธ์เมื่อได้กฎ
ความสัมพันธ์แล้วจะท าให้ทราบถึง ช่วงเวลา ปริมาณ 
ป ร ะ เ ภ ท  ใ น ก า ร ดื่ ม ก า แ ฟ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  โดย
ค้นหากฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม Apriori โดยพบกฎที่
ดีที่สุดทั้งหมด 10 กฎ ประกอบด้วย ผู้ชายที่ เรียนสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีการดื่มกาแฟจาก
สาเหตุ ลดอาการง่วงนอน, ผู้ชายที่เรียนสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มีการดื่มกาแฟจากสาเหตุ ลด
อาการง่วงนอน จะเรียนคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, ผู้ชายที่เรียนคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีการดื่มกาแฟจากสาเหตุ ลดอาการง่วงนอน 
ในช่วงบ่าย ปริมาณ 1 แก้วต่อวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับ

ร้านกาแฟบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อท าการส่งเสริมการขาย
ของกาแฟ 

Abstract 
This research is to analyze the behavior of 

students drinking coffee case studies Prince of 
Songkla University, Surat Thani Campus Using 
Association Rules  in relation to the rules for 
drinking coffee at different times of the  students 
The techniques of Data Mining used in the 
preparation of data for searching association 
rules when the rules have to be made aware of 
the relationship and the amount of time to drink 
coffee, Prince of Songkla University, Surat Thani 
Campus The rules for relations with the Apriori 
algorithm finds the best rules of all 10 rules 
,consist the men in science and technology 
agriculture has to drink coffee from the root 
cause reduce sleepy, men in science and 
technology agriculture has to drink coffee from 
the root cause reduce sleepy will study of the 
radiology has witnessed many technology and 
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industry, the men of the school science has 
witnessed many technology and the industry has 
to drink coffee from the root cause reduce sleepy 
in the afternoon the amount of 1 cups of day, 
which is useful for the coffee shop area 
universities to promote the sale of the coffee. 

ค ำส ำคัญ : วิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มกาแฟของนักศึกษา 
เทคนิคกฎความสัมพันธ์ อัลกอริทึม Apriori 

1. บทน า
กาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก

สายพันธุ์หลักของกาแฟที่นิยมปลูกทั่วไปคือกาแฟอาราบิก้า
และกาแฟโรบัสต้า ซึ่งในประเทศไทยก็มีการปลูกกาแฟทั้ง
สองสายพันธุ์ในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ [1] ผู้วิจัย
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปริมาณในการดื่มกาแฟของ
นักศึกษา โดยจะมีปัจจัยการดื่มกาแฟ ดังนี้ ง่วงนอน คลาย
เครียด ติดกาแฟ  จึงน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ในการค้นหาความสัมพันธุ์ที่ส่งผลต่อการดื่ม
กาแฟ 

 การท าเหมืองข้อมูล [2,3] คือ กระบวนการของการ
ค้นพบองค์ความรู้ที่น่าสนใจจากจ านวนข้อมูลที่มีมากมายที่
ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยสรุปแล้วกระบวนการท าเหมือง
ข้อมูลเปรียบเสมือนการท าเหมืองแร่ที่เราใช้เครื่องจักรคัด
แยกแร่ที่เป็นที่ต้องการออกจากกรวด ดิน ที่ปะปนกันอยู่
เพียงแต่ในกระบวนการท าเหมืองข้อมูล สิ่งที่เราได้จากกอง
ข้อมูลมหาศาลคือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในกองข้อมูล ความรู้นี้จะ
ท าให้เข้าใจถึงลักษณะของข้อมูล  
         วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดื่มกาแฟ
ของนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ 
(Association Rules) ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ในการ
ดื่มกาแฟในแต่ละช่วงเวลาของนักศึกษา และน าเอาเทคนิค

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาใช้ในการเตรียม
ข้อมูลเพื่อการค้นหากฎความสัมพันธ์เมื่อได้กฎความสัมพันธ์
แล้วจะท าให้ทราบถึง ช่วงเวลา ปริมาณ ประเภท ในการดื่ม
กาแฟของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี   

2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) การท า

เหมืองข้อมูล [2,3] คือ กระบวนการของการค้นพบองค์
ความรู้ที่น่าสนใจจากจ านวนข้อมูลที่มีมากมายที่ถูกเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล โดยสรุปแล้วกระบวนการท าเหมืองข้อมูล
เปรียบเสมือนการท าเหมืองแร่ที่เราใช้เครื่องจักรคัดแยกแร่ที่
เป็นที่ต้องการออกจากกรวด ดิน ที่ปะปนกันอยู่เพียงแต่ใน
กระบวนการท าเหมืองข้อมูล สิ่งที่ เราได้จากกองข้อมูล
มหาศาลคือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในกองข้อมูล ความรู้นี้จะท าให้
เราเข้าใจถึงลักษณะของข้อมูล ที่สามารถท านายแนวโน้ม
ของข้อมูลใหม่ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตได้  รวมถึงเข้าใจ
ความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงข้อมูลแต่ละกลุ่มย่อยเข้าด้วยกัน ซึ่ง
กระบวนการสืบค้นความรู้สามารถสรุปเป็นกระบวนการท า
เหมืองข้อมูลได้ 4 ข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 เตรียมข้อมูล (Data Preparation) ถ้า
ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมจะต้องมีการ
ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีโปรแกรมทาง data mining จะ
เรียกใช้งานได้ 

ขั้นตอนที่  2 ลดขนาดของข้อมูล (Data Reduction) 
เป็นการหาโมเดลหรือ pattern ที่ข้อมูลส่วนใหญ่แสดง
ลักษณะเหล่านั้นออกมาเหมือนกัน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ตั วอย่ างจ านวนมาก ถ้าข้อมูลน้อยเกิน ไปอาจจะหา
ลักษณะร่วมเหล่านั้นไม่พบ 

ขั้นตอนท่ี 3 ค้นหาโมเดล (หรือความสัมพันธ์) จากข้อมูล 
(Data Modeling/Discovery) กระบวนการค้นหาโมเดล
หรือความสัมพันธ์จะเริ่มจากข้อมูลเริ่มต้น จ านวนไม่มากนัก
จากนั้นน าผลที่ได้จากกระบวนการค้นหาไปยืนยันกับข้อมูล
ทดสอบ 
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ขั้นตอนที่  4 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล (Solution 

Analyses) โมเดลหรือความสัมพันธ์ที่หามาได้ในข้ันตอนท่ี 3 
จะต้องถูกน ามาทดสอบอัตราความผิดพลาดและวิเคราะห์
ความซับซ้อนของรูปแบบโมเดล ถ้าอัตราความผิดพลาดยัง
สูงเกินไปอาจจะต้องย้อนกลับไปขั้นตอนที่3อีกครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงโมเดลให้ถูกต้องยิ่งข้ึน 

2.2 กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) 
การสร้าง Association Rules มีจุดประสงค์เพื่อการค้นพบ
ความสัมพั นธ์ที่ น่ าสน ใจในแต่ ล ะ  Transaction ของ
ฐ า น ข้ อ มู ล ก ร ะ บ ว น ก า ร ห า  Association Rules 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ 

1. การค้นหา Frequent Itemsets ที่มีค่าความถี่หรือ
ค่าสนับสนุนมากกว่าหรือเท่ากับค่าความถี่ข้ันต่ า 

2. ก า ร ส ร้ า ง  Association Rules จ า ก  Frequent 

Itemsets ที่ ห า ได้ จ าก ขั้ น ต อ น ที่  1 แ ล ะ จ ะย อ ม รั บ 
Association Rules ที่สร้างขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกฎนี้มีค่าความ
เชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับค่าความถี่ข้ันต่ า 

โดยงานวิจัยส่วนใหญ่มุ้งเน้นไปที่ขั้นตอนที่ 1 ได้ท าการ
พัฒนาวิธีการค้นหาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อยๆโดยมีจุดมุ้งหมายหลักๆ คือ  

1. หาโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านความเร็วในการค้นหาและความประหยัดของเนื้อที่
หน่วยความจ า 

2. การให้ความสนใจที่เทคนิคในการนับเพื่อหาข้อมูลที่
ส าคัญให้ได้รวดเร็วข้ึน 

3. พยายามลดขนาดฐานข้อมูลให้เล็กลงเพื่อให้สามารถ
จัดเก็บได้บนหน่วยความจ าหลัก เพื่อประโยชน์ในการอ่าน
ข้อมูล 

3.วิธีด าเนินงานวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและมีความเหมาะสมเพียงพอ
ต่อการน าไปใช้ในการท าเหมืองข้อมูลเพื่อน ามาค้าหา
ความสัมพันธ์ในการดื่มกาแฟในแต่ละช่วงเวลาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ เกี่ยวข้องอยู่ด้ วยกัน 3 กลุ่ม  คือ 
ช่วงเวลา ปริมาณ ประเภท ในการดื่มกาแฟ โดยมีขั้นตอนใน
การวิจัยดังนี ้

3.1  การเตรียมข้อมูลให้มีความสมบรูณ์ (Data 
Cleaning) 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี จ านวน 697 ระเบียน ท าการคัดเลือกข้อมูล (Data 

Selection) กรองข้อมูล (Data Cleaning) และ ขจัดข้อมูล
สูญหาย (Missing) ออกไป คงเหลือ 546 ระเบียน จึงเป็น
ปัจจัยในการค้นหากฎความสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 เตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

ขั้นแรกในการเตรียมข้อมูลเราจ าเป็นต้องท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยข้อมูลที่มีค่าบางค่า
หายไป ดังตารางที ่1 และ สามารถเติมข้อมูลที่หายไปไดโ้ดย
การพิจารณาจากลักษณะข้อมูลที่มีคลาสเหมือนกัน ดัง
ตารางที ่2  

 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างข้อมูลที่มีค่าบางค่าหายไปของการดื่ม
กาแฟของนักศึกษา 
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ตารางที่ 2  ตัวอย่างการเติมข้อมูลที่หายไปได้โดยการ
พิจารณาจากลักษณะข้อมูลที่มีคลาสเหมือนกันของการดื่ม
กาแฟของนักศึกษา 

 
3.2การค้นหากฎความสัมพันธ์  (Association 
Rules) 
          ผู้วิจัยได้ท าการค้นหากฎความสัมพันธ์ของ การดื่ม
กาแฟของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

สุราษฎร์ธานี ด้วยโปรแกรม WEKA เวอร์ช่ัน 3.6.12 เพื่อ
ค้นหา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ การดื่มกาแฟของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี โดยใช้กฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม Apriori ซึ่งใช้
ข้อมูลทั้งหมด 673 ระเบียน 

4.ผลการด าเนินงาน 
             เมื่อท าการวิเคราะห์ การดื่มกาแฟของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จากผล
การด าเนินค้าหากฎความสัมพันธ์ พบกฎความสัมพันธ์ที่ดี
ที่สุด 10 กฎ ดังนี้  

1. ผู้ ช า ย ที่ เ รี ย น ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร จะเรียนคณะวิทยาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

2. ผู้ ช า ย ที่ เ รี ย น ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีการดื่มกาแฟจากสาเหตุ ลด
อาการง่วงนอน มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

3. ผู้ ช า ย ที่ เ รี ย น ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีการดื่มกาแฟจากสาเหตุ ลด
อาการง่วงนอน จะเรียนคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

4. ผู้ ชายที่ เรี ยนคณ ะวิทยาสตร์และ เทคโน โลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีการดื่มกาแฟจากสาเหตุ ลด
อาการง่วงนอน มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

5. ผู้ ช า ย ที่ เ รี ย น ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร จะเรียนคณะวิทยาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดื่มกาแฟจากสาเหตุ ลด
อาการง่วงนอน มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

6. ผู้ ชายที่ เรี ยนคณ ะวิทยาสตร์แล ะ เทคโน โลยี
อุตสาหกรรม มีการดื่มกาแฟจากสาเหตุ ลดอาการง่วง
นอน ในช่วงบ่าย ปริมาณ 1 แก้วต่อวัน มีช่วงความ
เชื่อมั่น ร้อยละ 95 

7. มีการดื่มกาแฟชนิด เอสเปรสโซ่ ปริมาณ 1 แก้ว
ต่อวัน  ของนักศึกษาที่ เรียนคณะวิทยาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

8. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จะ
เรียนคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีช่วง
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

9. นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ รี ย น ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีการดื่มกาแฟจากสาเหตุ ลด
อาการง่วงนอน จะเรียนคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

10. มีการดื่มกาแฟชนิด เอสเปรสโซ่ ในนักศึกษาที่
เรียนคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีช่วง
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 92 
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5.สรุปผลการวิจัย 

      การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์
ของ การดื่มกาแฟของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี จ านวน 697 ระเบียน หลังจากนั้นคัดเลือกข้อมูล กรอง
ข้อมูล และขจัดข้อมูลสูญหายออกไป คงเหลือ 673 ระเบียน 
และท าการแปลงข้ อมู ล เพิ่ ม เติ มส าห รับการค้ นห า
ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม 
Apriori ผลการทดลองโดยพบกฎความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด
ทั้งหมด 10 กฎ ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับร้านกาแฟบริเวณ
มหาวิทยาลัย เพื่อท าการส่งเสริมการขายของกาแฟ 
 

 

6.กิตติกรรมประกาศ 
      ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ  นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล และ ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมือง
ประทับ ที่เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 140-452 การท า
เหมืองข้อมูล (Data Mining) และ ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆใน
การท าวิจัยครั้งนี ้

เอกสารอ้างอิง 
[1]  โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร.ี(2559).กาแฟ 

[2]  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร.(2549).การท า
เหมืองข้อมูล (Data Mining) 

[3]  นายสิทธิชัย ค าคง.การท าเหมืองข้อมูล (Data 

Mining) 
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แอพพลิเคชนัส ำหรับกำรดูแลรักษำโรคไต 

An Application For Kidney Care 

ชิติพัทธ์ เหมือนเผ่าพงษ์, สุวิศาล พรหมหมวก 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

chitipat.m@ku.th, suwisan.p@ku.th 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันนี้ผู้คนต่างสนใจหันมาดูแลร่างกายมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของโรคภัย
ต่างๆ และทางเราตระหนักเห็นถึงความส าคัญของโรคไตนี้ 
จึงท าให้เราได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคชันนี้ขึ้นมา โดยแอพ
พลิเคชันนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้ส าหรับผู้ใช้งานที่สนใจข้อมูลของ
ด้านโรคไต ทางแอพพลิเคชันนี้จะท างานบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดยเป็นการรวมฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจมาอยู่
ภายในแอพพลิเคชันนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าแค่แอพ พลิ
เคชันเราเพียงอย่างเดียวก็จะทราบข้อมูลที่ต้องการได้ โดย
ทางตัวแอพพลิเคชันจะมีฟังก์ชั่นการท างาน ได้แก่ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับโรคไต, ให้ข้อมูลค าแนะน าในเรื่องต่างๆที่เป็น
ประโยชน์, ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรงพยายาล, 
สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บันทึกการแจ้งเตือน ก า
หนดนัด หรือ การแจ้งเตือนรับประทานยา เป็นต้น 

ค ำส ำคัญ :: โรคไต, ข้อมูลโรคไต, แอพพลิเคชั่นโรคไต, 
   แอนดรอยด์ 

Abstract 
At present, people are paying attention to 

be good healthy and take care of themselves. And 

now we have a lot of researches of how to have 

good healthy and we have many sickness 

information. Then this case made we realize 

about kidney disease so we made this application 

for kidney patient and who interested about 

kidney disease. This application is android systems 

and it have many interested functions for user and 

user will get knowledge about information of this 

disease. for example, this application have 

function for giving information and advice about 

how to take care of patient, giving information 

about hospital and it can save patient’s 

information whether it be alert appointment or 

alert for take the medicine. 

Keyword :: kidney, kidney disease, application, 

kidney application 
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1. บทน ำ
โรคไตเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่า

จะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม อีกทั้งในปัจจุบันทุกกิจกรรมล้วน
ต้องอาศัยความรวดเร็วจึงท าให้แต่ละบุคคลแทบจะไม่มีเวลา
ว่างในการดูแลเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพ และในยุคสมัยนี้มี
เทคโลโนยีที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้คนอาศัย
ช่องทางนี้ ในการศึ กษาข้อมู ล เ รื่ อ งสุขภาพจากทาง
อินเตอร์เน็ตแต่บนอินเตอร์เน็ต จากสิ่งที่กล่าวมาเบื้องต้น 

ผนวกกับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ีมีความแพร่หลายและ
เข้ามามีบทบาทมาขึ้นในการใช้ชีวิตประจาวัน  จึงได้มี
ความคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ันให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โรคไต เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ความรู้ที่ถูกต้อง และเป็นแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมในดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคไต 

หรือถ้าผู้ใช้เป็นผู้ป่วยโรคไตก็จะสามารถวางแผนให้สุขภาพ
ร่างกายของตัวเองดีขึ้นด้วยแนวทางที่ถูกต้องที่สุด 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนระบบแอนดอรยด์

ส าหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไต 

2.2 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ใช้เป็นแรงจูงใจให้
ผู้คนหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพ 

2.3 เพื่อให้ผู้ ใช้งานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

2.4 เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบความคืบหน้า
สุขภาพของตัวเองได้ 

3. กลุ่มผู้ใช้งำน
3.1 ผู้ที่เป็นโรคไต 

3.2 ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคไต 

4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน
ทางระบบจะแบ่งการท างานออกเป็น 4 ส่วน

หลักๆ คือ 

4.1 ระบบบันทึกข้อมูล 

เป็นระบบที่คอยจัดเก็บข้อมูลที่ทางผู้ใช้งานได้
บันทึกลงมา เพื่อที่จะน าไปใช้งานต่อในส่วนอ่ืนๆ โดยจะมี 4
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องคือ ข้อมูลส่วนตัว, การแจ้งเตือน,  ผลสุขภาพ 
และผลเลือดในตัวแอพพลิเคชัน 
4.2 ระบบแสดงข้อมูล 

เป็นระบบที่จะแสดงทั้งข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้จัดเก็บ
ค่าไว้และข้อมูลที่ทางผู้พัฒนาได้ใส่เข้าไปตั้งแต่ต้น โดยระบบ
นี้จะเกี่ยวข้องกับทุกฟังก์ช่ันในแอพพลิเคชันน้ี 

4.3 ระบบเปรียบเทียบข้อมูล 

เ ป็ น ร ะ บ บ ที่ จ ะ น า เ อ า ค่ า ที่ ผู้ ใ ช้ บั น ทึ ก ม า
เปรียบเทียบย้อนหลังเพื่อดูความคืบหน้าต่างๆ โดยจะ
แสดงผลเป็นกราฟ โดยระบบนี้จะเป็นฟังก์ช่ันในเมนูผลเลอืด
และผลสุขภาพในตัวแอพพลิเคชัน 

4.4 ระบบน าทาง 
ระบบนี้จะเป็นตัวช่วยท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง

สถานพยาบาลต่างๆได้ โดยทางแอพพลิเคชันจะให้ข้อมูลเช่น 
ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, เว๊บไซต์ และแผนที่ในการเดินทาง ซึ่ง
ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับเมนูโรงพยาบาลในตัวแอพพลิเคชัน 

5. กำรพัฒนำระบบ
ผู้พัฒนาได้ท าท าการศึกษาระบบจากทางแอพ

พลิเคชันท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจึงสรุปฟังก์ช่ันท่ีจะท าได้ดังนี้  

รูปภาพที ่5.1 แสดงตารางการเปรียบเทยีบกับแอพพลิเคชันอื่นๆ 
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รูปภาพที่ 5.2 แสดง Use Case Diagram ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานจะ

สามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นใดของแอพพลิเคชันได้บ้าง 
 

 

 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ตัวแอพพลิเคชัน ทางระบบจะท า
การแสดงหน้าต่างเมนูหลักขึ้นมา (ดังรูปภาพที่5.3) เพื่อให้
ผู้ใช้เลือกเมนูท่ีต้องการจะใช้งานได้ 
 

 เมื่อผู้ใช้งานเลือก “เมนูข้อมูลโรคไต” ระบบจะ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตขึ้นมา โดยข้างในจะแบ่งออกได้
อีก 3 หัวข้อคือ โรคไต, อาการ และสาเหตุ (ดังรูปภาพที่ 
5.4) 

 
รูปภาพที ่5.3 แสดงหน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน 

 
รูปภาพที ่5.4 แสดงหน้าเมนูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรคไต 
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 เมื่อผู้ใช้งานเลือก “เมนูข้อมูลส่วนตัว” ระบบจะ
แสดงแบบฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ท าการบันทึกข้อมูล
ลงไป และเมื่อผู้ใช้งานท าการบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดง
ข้อมูลที่ผู้ใช้ได้บันทึกขึ้นมาแสดงรายละเอียดทางหน้าจอ (ดัง
รูปภาพท่ี 5.5) 

 

รูปภาพที ่5.5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสว่นตัวที่ผู้ใช้บันทึกลงในระบบ 

 

 เมื่อผู้ใช้งานเลือก “เมนูแจ้งเตือน” ทางเมนูนี้จะ
แบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วนที่มีฟังก์ช่ันเหมือนกันคือ แจ้งเตือน
ทานยา และ แจ้งเตือนการฟอกไต โดยทางฟังก์ช่ันนี้จะ
สามารถให้ผู้ใช้งานกด “เพิ่ม (+)” แล้วทางระบบจะแสดง
แบบฟอร์มตามรายการที่เลือกไว้ และเมื่อถึงเวลาที่ตั้ง ระบบ
จะท าการแจ้งเตือนทางหน้าจอโทรศัทพ์ของผู้ใช้งาน (ดัง
รูปภาพท่ี 5.6 - 5.8) 

 

รูปภาพที ่5.6 แสดงแบบฟอร์มที่จะใช้ในการตั้งแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้
รับประทานยา 

 

รูปภาพที ่5.7 แสดงรายชื่อยาทั้งหมดทีต่ั้งเตือนการรับประทานยาไว้ 
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รูปภาพที ่5.8 แสดงหน้าจอแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาตามที่ตั้งไว้ 

 เมื่อผู้ใช้งานเลือก “เมนูสุขภาพ” หรือ “เมนูสุผล
เลือด” ซึ่งสองเมนูนี้จะคล้ายๆกันคือ จะเอาไว้ส าหรับให้ผู้ใช้
บันทึกค่าต่างๆที่ส าคัญ โดยที่ เราจะสามารถดูความ
เปลี่ยนแปลงของค่าต่างๆนั้นได้ โดยทางระบบจะแสดงผล
ออกมาในรูปแบบกราฟ (ดังรูปภาพท่ี 5.9 – 5.11) 

 

รูปภาพที ่5.9 แสดงแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลในแต่ละค่า  

 

 

รูปภาพที ่5.10 แสดงค่ารายละเอียดผลการตรวจเลือดที่บันทึกไว้โดย
สามารถแสดงออกมาเป็นกราฟเพื่อเปรยีบเทียบค่าก่อน-หลังได ้

 

 

รูปภาพที ่5.11 แสดงกราฟความคืบหนา้ของค่าจากผลตรวจเลือดที่
ผู้ใช้เลือก 
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 เมื่อผู้ใช้งานเลือก “เมนูโรงพยาบาล” ระบบจะ
แสดงลิสนายช่ือโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ จากนั้น
เมื่อผู้ ใ ช้งานเลือกโรงพยาบาลที่สนใจ ระบบจะแสดง
รายละเอียดต่างๆที่ส าคัญของทางโรงพยาบาลนั้น รวมถึง
สามารถหาเส้นทางการเดินทางจากจุดที่ผู้ใช้งานอยู่ไปยัง
โรงพยาบาลแห่งน้ันได้อีกด้วย (ดังรูปภาพท่ี 5.12 – 5.13) 

 

รูปภาพที ่5.12 แสดงรายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ 

 

รูปภาพที ่5.13 แสดงรายละเอียดต่างๆของทางโรงพยาบาลที่ผู้ใช้
เลือก 

 เมื่อผู้ใช้งานเลือก “เมนูค าแนะน า” ระบบจะแสดง
เมนูย่อยออกมาอีก 4 เมนู ประกอบไปด้วย 1.การออกก าลัง
กาย 2.ยาและสมุนไพร 3.ผักและผลไม้ 4.สารอาหาร โดยแต่
ละเมนูย่อยจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อนั้นออกมา 
(ดังรูปภาพท่ี 5.14 – 5.15) 

 

รูปภาพที ่5.14 แสดงหัวข้อส าหรับค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับโรคไต 

 

รูปภาพที ่5.15 แสดงข้อมูลค าแนะน าตามหัวขอ้ที่เลือก 
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6. ประโยชน์ที่ได้รับหลังจำกท ำแอพพลิเคชันนี้ 
- ส าหรับ User 

 หวังว่าผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคไต
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมถึงสามารถช่วยท าให้ผู้ใช้งานได้หัน
มาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ช่วยท าให้ผู้ใช้รับประทานยาได้
ครบถ้วนตามที่แพทย์สั่ง เป็นต้น 

- ส าหรับ Developer 

 ได้ศึกษาวิธีการ/ประสบการณ์ในการสร้างแอพ
พลิเคชันบนระบบปฏิบัตรการแอนดรอยด์ และยังได้
ประสบการณ์ในออกออกแบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ระบบท่ีใช้งาน 

7. ข้อจ ำกัดของแอพพลิเคชันนี้  
 แอพพลิ เคชันนี้จะรองรับเครื่องที่มี เวอร์ ช่ัน 
Android Version 4.3.1 ขึ้นไปเท่านั้น และแอพพลิเคชันนี้
ยังไม่สามารถรองรับขนาดของหน้าจอของโทรศัพท์มือถือใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ทุกขนาด  

8. บทสรุปและกำรปรับปรุงระบบ 
 การพัฒนาแอพพลิเคชันนี้เป็นไปตามจุดประสงค์
คือ สามารถให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคไตได้เป็นอย่างดี ยังมี
ฟังก์ชันที่ใช้ส าหรับช่วยเตือน และเนื่องจากมีการบันทึก
ข้อมูลของผู้ใช้ จึงสามารถเปรียบเทียบข้อมุลก่อน/หลังได้ 
ท าให้ผู้ใช้งานสามารถทราบความคืบหน้าทางร่างกายของ
ผู้ใช้งานได้ 

 ในอนาคตทางผู้พัฒนาจะท าการพัฒนาตัวแอพ
พลิเคชันให้สามารถติดต่อรับค่าจากทางตัววัดที่อาจจะติดอยู่
กับข้อมือมือของผู้ใช้งาน โดยอาศัยเทคโนโลยี Internet of 

things เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบมีความหลากหลาย
และน่าสาใจมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
    บทความนี้น าเสนอแอปพลิเคชันส าหรับสือ่สารกับผู้สอน
ในระหว่างการสอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่ ง
พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งปัญหามักเกิด
จากการที่ เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจในบทเรียนมักที่จะไม่กล้าพูด
ขัดจังหวะผู้สอน อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาในห้องเรียน อาจไม่มี
ใครกล้าน าปัญหาไปบอกผู้สอน โดยหลักการท างานคือ 
ผู้เรียนสามารถส่งค าถามผ่านแอปพลิเคชันได้โดยไม่รบกวน
ผู้ร่วมช้ันเรียนเมื่อเกิดปัญหาในห้องเรียน เช่น ไม่ได้ยิน
ผู้สอน หรือไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน  เป็นต้น  
 

ค าส าคัญ : แอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ห้องเรียน การเรียนรู้  
 

Abstract 
 This paper presents an Android application 
for learners to communicate with instructors 
while teaching. This application development 
aims are to increase the efficiency of the ‘users 
or learners’ learning ability in their classrooms 
and to improve the inter-relationship between 
the learners and the instructors. Learning 
problems, very often, occur when the learners 
cannot understand the lessons in class and they 
are reluctant to ask or tell the instructors. The 

learners are able to send their questions or to 
tell their problems through this application in 
class without interrupting others. The problems 
such as when the learners cannot hear or 
understand the instructors they can 
communicate at real time. Moreover, the 
instructors can quiz the learners by using this 
application. 
 

Keyword : Android Application, Classrooms,      

Learning 

 

1. บทน า 
เ นื่ อ ง ในปั จ จุ บั นก า ร ใ ช้ แอปพลิ เ ค ชัน เพื่ อ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพทางด้านการศึกษาเป็นไปอย่างแพร่หลายมาก
ขึ้น โดยทางคณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้เรียนเช่น 
ผู้เรียนมักไม่มีความมั่นใจในการตอบหรือยกมือถามค าถาม
ภายในห้องเรียนในขณะที่ผู้สอนท าการสอน ส่งผลให้
รบกวนเพือ่นร่วมชั้น และเมื่อเกิดปัญหาในห้องเรียน ผู้สอน
มักจะไม่รู้ถึงสาเหตุของปัญหาจึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ในทันที เมื่อผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนไดแ้สดงความคิดเห็น
มักจะใช้เวลานานในการรวบรวมและสรุปผล อีกทั้งหาก
ผู้สอนต้องการวัดผลการเรียนในรูปแบบค าถามเก็บคะแนน 
โดยส่วนมากผู้สอนมักจะใช้กระดาษซึ่ งจะท าให้การ
ตรวจสอบมีโอกาสผิดพลาดสูง ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงได้
พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับสื่อสารกับผู้สอนในระหว่างการ
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1 | https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network/client.jpg?attredirects=0 
 

สอน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ภายใน
ห้องเรียน โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนภายในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจึงสามารถน า
ความรู้ภายในห้องเรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 JSON  

JSON หรือ JavaScript Object Notation [1] เป็น
รูปแบบของข้อมูลที่ท าให้ JavaScript สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับเครื่องแม่ข่าย (Server) และเครื่องลูกข่าย 

(Client) โครงสร้างข้อมูลจะเก็บข้อมูลและช่ือ โดยมีการ
ล าดับเก็บข้อมูลในรูปแบบอาร์เรย์ โดยใช้เครื่องหมาย [ ] 
แทน Array และ { } แทน Hash (Associative Array) [2] 

แสดงดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที ่1. ตัวอย่างโปรแกรม JSON 
 
2.2 Client/Server  

เครื่องแม่ข่าย (Server) และเครื่องลูกข่าย (Client) 

จะเช่ือมต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อ
เครื่องลูกข่ายจะติดต่อร้องขอบริการจากเครื่องแม่ข่าย 
เครื่องแม่ข่ายจะจัดการตามที่เครื่องลูกข่ายร้องขอ [3] 
จากนั้นจะส่งข้อมูลกลับไปให้เครื่องลูกข่าย โดยที่เครื่องแม่
ข่ายหนึ่งเครื่องสามารถมีเครื่องลูกข่ายได้หลายเครื่อง 
เครื่องแม่ข่ายจึงต้องมีประสิทธิภาพสูงทางด้านการจัดการ

ทรัพยากรเพราะจะได้ให้บริการเพียงพอต่อเครื่องลูกข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ การร้องขอใช้บริการของเครื่องลูกข่าย 
คือ ดึงข้อมูลต่างๆจากเครื่องบริการฐานข้อมูลให้แก่เครื่อง
ลูกข่าย แสดงดังรูปที่ 2  

 

 
 

รูปที่ 2. Client/Server Network1 
 
3. การออกแบบแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชันนี ้ประกอบไปด้วย 6 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชัน
สมัครสมาชิก ฟังก์ชันสร้างห้องสนทนา ฟังก์ชันสร้างโหวต 
ฟังก์ชันค าถามเก็บคะแนน ฟังก์ชันส่งค าถาม และฟังก์ชัน
ส่งปัญหา โดยการท างานของแอปพลิเคชัน แสดงดังรูปที่ 3 

มีโครงสร้างการท างาน 3 ส่วน ดังนี ้
1) แอปพลิเคชันส าหรับสื่อสารกับผู้สอนในระหว่างการสอน 

มีการท างานแยกเป็น 2 ฝั่งคือ ฝั่งผู้เรียนและฝั่งผู้สอน 
โดยฝั่งผู้สอนมีการท างานเช่น การส่งข้อมูลช่ือห้อง
สนทนา สร้างค าถามเก็บคะแนน (Quiz) สร้างโหวต
และรับข้อมูลค าถามและปัญหา ส่วนฝั่งผู้เรียนมีการ
ท างานเช่น ส่งข้อมูลค าถามและปัญหา   

2) เครื่องแม่ข่าย มีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลจากแอปพลิเค
ชันส าหรับสื่อสารกับผู้สอนในระหว่างการสอน โดยมี
การท างานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจัดการติดต่อ บันทึก
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูล 

3) ฐานข้อมูล (Database) มีหน้าที่จัดเก็บรายช่ือห้อง
รายช่ือสมาชิก ค าถามและปัญหาจากผู้เรียน โหวต 
ค าถามเก็บคะแนน เพื่อใช้ส าหรับการท างานของแอป
พลิเคชัน ส าหรับสื่อสารกับผู้สอนในระหว่างการสอน
และเครื่องแม่ข่าย แสดงดังรูปที ่3 
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4. ผลการทดลอง 

ผลการทดลองนี้ ได้จากการทดลองในอุปกรณ์ Asus 

Zenfone 2 ส าหรับผู้เรียน และ Lenovo tab A8 ส าหรับ
ผู้สอน โดยแอปพลิเคชันท างานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 4.0 ขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้ว และ 8 นิ้ว ตามล าดับ
เมื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้าจอแรก แสดงดังรูป
ที่ 4 โดยมีส่วนการท างาน 2 ส่วน คือ  
 

1) JOIN ROOM เป็นส่วนการท างานส าหรับผู้เรียนในการ
ขอเข้าร่วมห้องสนทนา โดยผู้เรียนมีสิทธิขอการเข้าร่วม
ได้เท่าน้ัน 

 

2) CREATE ROOM เป็นส่วนการท างานส าหรับผู้สอน 
เท่านั้น โดยก าหนดให้ผู้สอนต้องสมัครสมาชิกก่อนการ
สร้างห้องสนทนาส าหรับใช้งานภายในแอปพลิเคชัน 

 

รูปที่ 3. ระบบการท างานของแอปพลิเคชันส าหรับสื่อสารกับผู้สอนในระหว่างการสอน 

รูปที ่4. หน้าจอแรก 
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รูปที ่5. หน้าจอเข้าร่วมห้องสนทนาของผู้เรียน 
 

ผู้เรียนสามารถท าการกรอก Room ID และ Password  

ตามที่ผู้สอนได้ก าหนดเพื่อใช้ในการขอเข้าร่วมห้องสนทนา 
แสดงดังรูปที่ 5 เมื่อผู้เรียนกดปุ่ม JOIN ROOM แสดงดังรูป
ที่ 6 

                                                                                                                      

 
 

รูปที ่6. หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน 
 

จากรูปที่ 6 สามารถแบ่งส่วนประกอบได้ 3 ส่วน ดังนี ้
1)  ส่วนของปุ่มส่งปัญหา จะแสดงปุ่มทั้งหมด 6 รายการ 

ครอบคลุ มปัญหาทั่ ว ไปที่ พบในห้ อง เ รี ยน  เ ช่น 
ไมโครโฟนไม่ดัง มองไม่เห็น สอนช้าไป โปรเจคเตอร์มี
ปัญหา เสียงดังรบกวน สอนเร็วไป โดยหากมีปัญหา
หรือค าถามเพิ่มเติมผู้เรียนสามารถกรอกข้อความใน
ช่องสนทนาได้ทันที 

2)  ส่วนของปุ่ม Vote ส าหรับใช้ในการตัดสินใจเหตุการณ์
ต่างๆในห้องเรียน เช่น ผู้สอนต้องการสอนชดเชยจึง
สร้างโหวตเพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็น เป็นต้น การ
ท างานของปุ่มโหวตมี 2 ตัวเลือกคือ หมายเลข 1 ปุ่มสี
เหลือง และ หมายเลข 2 ปุ่มสีส้ม โดยผู้สอนจะต้องตก
ลงกับผู้เรียนเกี่ยวกับหัวข้อการโหวตและตัวเลือกก่อน
ทุกครั้ง ผู้เรียนสามารถท าการโหวตโดยกดตัวเลือกที่
ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม submit เพื่อส่งการโหวต แสดง
ดังรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7. หน้าจอโหวตส าหรับผู้เรียน 
 

3) ส่วนของปุ่มค าถามเก็บคะแนน (QUIZ) เมื่อผู้สอน
ต้องการวัดความเข้าใจของผู้เรียน โดยการสร้างค าถาม
เก็บคะแนน ผู้เรียนสามารถกดเลือกค าถามจากนั้นกด
ปุ่ม SUBMIT เพื่อไปยังหน้าจอตอบค าถามหรือกดปุ่ม 
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CANCEL เพื่อยกเลิกการใช้งานค าถามเก็บคะแนน 
แสดงดังรูปที่ 8 

 

 
 

รูปที่ 8. หน้าจอเลือกค าถามเก็บคะแนน  
 

จากรูปที่ 8 เมื่อเลือกค าถาม จากนั้นกดปุ่ม SUBMIT 

จะแสดงหน้าจอตอบค าถาม ดังรูปที่ 9 ผู้เรียนต้องท าการ
กรอกรหัสประจ าตัว (ID STUDENT) เพื่อระบุตัวตนของ
ผู้เรียนในการตรวจค าตอบและเก็บคะแนน ผู้สอนสามารถ
เห็นรหัสประจ าตัวของผู้เรียนได้ เมื่อผู้เรียนกรอกค าตอบลง
ในช่อง ANSWER จากนั้นกดปุ่ม SUBMIT เพื่อส่งค าตอบ 
กดปุ่ม CANCEL เมื่อต้องการยกเลิก 

 

 

 
รูปที่ 9. หน้าจอตอบค าถาม 

  

 
 

รูปที่ 10. หน้าจอสร้างห้องสนทนาของผู้สอน 
 

รูปที่ 10 หน้าจอสร้างห้องสนทนาของผู้สอนสามารถ
เลือกดูข้อมูลประวัติรายช่ือห้องที่ผู้สอนเคยสร้างเพื่อเข้าใช้
งานห้องเดิมโดยไม่ต้องสร้างห้องใหม่ เมื่อผู้สอนต้องการ
สร้างห้องใหม่ แสดงดังรูปที่ 11 โดยสามารถกรอก Room 

Name และ Password จากนั้นผู้สอนกดปุ่มตกลง  
 

 
 

รูปที ่11. หน้าจอห้องสนทนาของผู้สอน 
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รูปที่ 11 หน้าจอห้องสนทนาของผู้สอนสามารถแบ่ง
ส่วนประกอบออกได้ 5 ส่วน ดังนี้  
1)  ไอคอนปัญหาในห้องเรยีนมีทั้งหมด 6 ปุ่ม เมื่อไมม่ีการ

แจ้งเตือนไอคอนจะแสดงเป็นสีเทา หากผู้เรียนกดปุ่มส่ง
ปัญหา หน้าจอไอคอนจะแสดงเป็นภาพสีและมีการนับ
จ านวนการแจ้งเตือนทุกครั้ง 

2)  Other Problem เมื่อผู้เรียนต้องการส่งปัญหาหรือ
ค าถามเพิ่มเติมจากปุ่มปัญหาในห้องเรียน 

3)  ปุ่มโหวต แสดงดังรูปที่ 12 หน้าจอโหวตส าหรับผู้สอน        
สามารถ นับคะแนนโหวตที่ผู้เรียนได้ท าการกดโหวต 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อ
ผู้สอนสามารถสรุปผลการโหวต กดปุ่ม CLEAR เพื่อลบ
ค่าโหวต กดปุ่ม OK เมื่อต้องการกลับหน้าจอห้อง
สนทนาของผู้สอน 

4)  ปุ่ม CLEAR สามารถลบจ านวนค าถามและปัญหาที่
ผู้เรียนท าการส่งยังหน้าจอห้องสนทนาของผู้สอน 

 

 
 

รูปที่ 12. หน้าจอโหวตส าหรับผู้สอน 
 

5)  ปุ่ม QUIZ ซึ่งใช้ในการสร้างค าถามเก็บคะแนนหรือ
สามารถใช้ค าถามเก็บคะแนนที่เคยถูกสร้าง โดย
หน้าจอจะแสดงสถานะของห้อง ถ้าหากค่าสถานะคือ 
disable ผู้เรียนไม่สามารถเห็นค าถามและตอบ

ค าถามได้ หากค่าสถานะคือ enable ผู้เรียนสามารถ
เห็นและสามารถตอบค าถามได้ แสดงดังรูปที่ 13 

 

 
 

รูปที่ 13. หน้าจอสร้างค าถามเก็บคะแนน 
 

จากรูปที่ 13 กดปุ่ม create quiz เมื่อผู้สอนต้องการ
สร้างค าถามเก็บคะแนนใหม่ โดยผู้สอนสามารถดูค าตอบ
ของผู้เรียนได้ตาม Quiz Number ซึ่งแต่ละค าถามจะมี
สถานะของค าถามใช้ในการ เปิด/ปิด การส่งค าตอบของ
ผู้เรียน แสดงดังรูปที่ 14 

 

 
 

รูปที่ 14. หน้าจอรับค าตอบจากผู้เรียน 
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จากรูปที่ 14 แสดงหน้าจอรับค าตอบจากผู้เรียน ผู้สอน

สามารถเห็นค าตอบและรหัสประจ าตัวของผู้เรยีนเมือ่มีการสง่
ค าตอบ โดยสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดห้องได้ในหน้าจอตั้งค่า
ค าถามเก็บคะแนน 

 
          5. บทสรุป  

แอปพลิเคชันส าหรับสื่อสารกับผู้สอนในระหว่างการสอน 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ภายในห้องเรียนระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนโดยมีการโต้ตอบผ่านแอปพลิเคชัน จึงส่งผล
ใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้องเรียน
มากขึ้น เมื่อผู้เรียนพบปัญหาในห้องเรียนเช่น ไมโครโฟนไม่
ดัง มองไม่เห็น สอนช้าไป โปรเจคเตอร์มีปัญหา เกิดเสียงดัง
รบกวนในห้องเรียน สอนเร็วไป จากปัญหาดังกล่าวผู้เรียน
สามารถกดปุ่มเพื่อส่งปัญหาไปให้ผู้สอนได้โดยทันที มีการแจ้ง
เตือนทุกครั้งที่ผู้ เรียนได้ส่งปัญหาและค าถาม ผู้สอนจึง
สามารถแก้ไขปัญหาในห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

 ส่วนการใช้งานของผู้สอน ทุกครั้ งที่หมดคาบเรียน
สามารถเรียกดูรายงานสรุปผลการเรียนการสอน โดยรายงาน
สรุปผลจะแสดงปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน เพื่อ
ระบุหาที่มาของปัญหาและท าการแก้ไขแผนการสอนในครั้ง
ถัดไป ฟังก์ชันการโหวตสามารถช่วยในการตัดสินใจปัญหา
หรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยสะดวกต่อการเก็บรวบรวมและ
สรุปผลการโหวต ฟังก์ชันค าถามเก็บคะแนนสามารถเก็บ
รวบรวมรหัสเลขประจ าตัวของผู้เรียนพร้อมค าตอบ ซึ่งท าให้
ผู้สอนสามารถตรวจและเก็บคะแนนได้อย่างถูกต้อง 
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บทคัดยอ 
งาน ิจัยน้ีมีจุดประ งคเพ่ือคน าก ค าม ัมพันธในการ

พยากรณค ามเ มาะ มของการเรียน าขาเทคโนโลยี
าร นเท  กรณี ึก า นัก ึก า าขาเทคโนโลยี าร นเท  

ม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขต ุรา รธานี จําน น 
25  คน ซึ่งจะนําขอมูลผลการเรียนในราย ิชาตาง ๆ ของ
นัก ึก ามา าก ค าม ัมพันธเพ่ือพยากรณค ามเ มาะ ม 
โดยการนําเทคนิคการทําเ มืองขอมูล ( ata mining) มา
ประยุกตใช งาน ิจัย น้ีจะนําเ นอเทคนิค การ าก
ค าม ัมพันธ (Association rule) โดยใชอัลกอริทึม 
priori ผลการทดลองไดก การพยากรณท่ีมีคาค าม

แมนยําเปน 0.99465 ซึ่งแ ดงใ เ น าก ค าม ัมพันธมี
ค ามแมนยํา ูง และพบก ค าม ัมพันธท่ีดีท่ี ุด 1  ก  

 
 

This research the purpose to discovery association 
rule in the predition  suitability n the field of 
education nformation Technology. ase study 
student in nformation Technology at Prince of 
Songkla niversity Surat Thani ampus of 25  
records. hich will lead data of grade in a variety 
of sub ect student s  discovery association rule to 
the predition  suitability by ata ining 
techniques applied. This research will be 
presented techniques ssociation rule  and find 
association rule with priori algorithm. The 
prediction result was obtained with the ccuracy 

of . 4 5. This showed model can predict the 
result high precision and the result of association 
rule found 1  best rules. 

 
คํา ําคัญ  การพยากรณค ามเ มาะ ม ก ค าม ัมพันธ 
อัลกอริทึม Apriori 
 

 บทนํา 
ปจจุบันการจัดการ ึก าในระดับอุดม ึก าในประเท

ไทยน้ันไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมี
คุณภาพออก ู ั ง คม ไทย  และกา ร ึ ก า ในร ะดั บ
ม า ิทยาลัย นอกจากผูเรียนจะตองเลือกม า ิทยาลัยท่ีจะ
เขา ึก าแล  ยังตองเลือก าขา ิชาท่ีจะเขา ึก าด ย โดย
การตัด ินใจเลือกคณะ ิชา ร มถึงม า ิทยาลัยท่ีถูกตองน้ัน
ผูเรียนค รยึด ลักการท่ี า ค ามตองการและค าม นใจ
การเรียนเปน ั ใจ ําคัญ นอกจากน้ีท่ี ําคัญยังค รคํานึงถึง
ค าม ามารถและค ามถนัดของตนเองด ย แตปญ าท่ีพบ
ใน ังคมไทยในปจจุบัน คือ ผูเรียนไมไดเลือก าขา ิชาท่ีเขา
เรียนด ย ลักการท่ีถูกตอง โดยพบ าผูเรียนใชเ ตุผลใน
การตัด ินใจเลือกเรียนใน าขา ิชาตางๆ ผิด ยกตั อยาง
เชน ตัด ินใจเลือกเรียนตามเพ่ือน รือผูปกครองเปนผู
ตัด ินใจเลือกใ  เปนตน การเลือกเรียนใน าขา ิชาใด 
ยอมข้ึนอยูกับตนเองเปน ําคัญ และท่ี ําคัญระบบการเรียน
การ อนร มถึงมาตรฐานของม า ิทยาลัยมักไมแตกตางกัน
มากนัก และโดยท่ีเ ็นและเปนอยูผูท่ี ําเร็จการ ึก ามาก็
ามารถเขา ูอาชีพท้ังในภาครัฐและเอกชนไดอยางเทาเทียม

กัน และค ามแตกตางท่ีระ าง ถาบันของรัฐและเอกชน ก็
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ไมได ิ่งการันตี า ผูท่ีเรียนในม า ิทยาลัยรัฐจะประ บ
ค าม ําเร็จในอาชีพ รือในการทํางานมากก าผูท่ี ําเร็จ
การ ึก าจาก ถาบันการ ึก าเอกชน เพราะจริง ๆ แล
มักเปนเรื่องเฉพาะบุคคล ร มถึงภูมิ ลังของผูเรียนเปน
ําคัญ พรอม ๆ กับ ถานการณและโอกา เอ้ืออําน ยยอม

เปน นเ ริม รือปจจัย ําคัญตอค าม ําเร็จดังกลา  [3] 

ดังน้ันการการเลือก าขา ิชาจึงเปนเรื่องค าม ําคัญ
ท่ี ุด เพราะการเลือก าขา ิชาไมตรงตาม ลักการท่ีถูกตอง
เ น่ืองด ยผู เรียนขาดประ บการณและไมรูจักแตละ
าขา ิชามากพอ จึงทําใ เกิดการตัด ินใจผิดพลาด งผล

ทําใ ปจจุบันการ ึก าในระดับม า ิทยาลัยของประเท
ไทยตองประ บกับปญ า ําคัญท่ี า ผูเรียนไม ามารถ
ําเร็จการ ึก าไดตองลาออกกลางคัน รือปญ าท่ี า

บัณ ิตท่ีจบมาขาดคุณภาพ ไมเปนท่ียอมรับของ ถาน
ประกอบการ และปญ าการตกงาน ล นเปนผลมาจากการ
เลือก าขา ิชาผิด ทําใ ผูเรียนไมประ บค าม ําเร็จใน
ระ างการ ึก า  

คณะผู ิจัยจึงไดคิดท่ีจะ ึก า ิจัยเรื่อง การพยากรณ
ค ามเ มาะ มของการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท  
โดยใชกรณี ึก า นัก ึก า าขาเทคโนโลยี าร นเท  
ม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขต ุรา รธานี เพ่ือ
ึก าถึงก ค าม ัมพันธเพ่ือนําไปทํานายแน โนมค าม

เ มาะ มของการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท  และ
เลือกใชเทคนิคการทําเ มืองขอมูล (Data mining) [2] ท่ีมี
ประ ิทธิภาพในการคน า าร นเท รือค ามรูท่ีอยูใน
ฐานขอมูลขนาดใ ญท่ีซับซอน ในการทดลองครั้งน้ีได
เลือกใชการ าก ค าม ัมพันธ (Association rule) [1] 

เปนเทคนิคท่ีใชคน าก เกณ ค าม ัมพันธของขอมูล
ท้ัง มด และอัลกอริทึม Apriori เพ่ือนํามาพยากรณค าม
เ มาะ มในการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ของ
นัก ึก า และใชโปรแกรม Weka ในการประม ลผล ซึ่ง
เปนซอฟตแ รดานการทําเ มืองขอมูลท่ีไดรับการยอมรับ
และแพร ลายในตางประเท และประเท ไทย [4] ซึ่งใน
งาน ิจัยน้ีจะนําเ นอเก่ีย กับทฤ ีและงาน ิจัยท่ีเก่ีย ของ 
ิธีการ ดําเนินการ ิจัย รุปผลการทดลอง และขอเ นอแนะ 

ตามลําดับตอไป 

 

2. รรณกรรมท่ีเกี่ย ของ  
 การทําเ มืองขอมูล (  ining)  

  การทําเ มืองขอมูล คือ [2] กระบ นการคน า
าร นเท รือค ามรูท่ีอยูในฐานขอมูลขนาดใ ญท่ีซับซอน 

เพ่ือนําค ามรู ท่ีไดมาใชประโยชนในการตัด ินใจ รือ
าร นเท ท่ีไดอาจนํามา รางการพยากรณ รือ รางตั

แบบ ํ า รับการจํ าแนก น ย รือกลุ ม  รือแ ดง
ค าม ัมพันธระ าง น ยตาง ๆ รือใ ขอ รุปของ าระ
ในบานขอมูล การทําเ ลืองขอมูลประกอบไปด ย การนํา
กระบ นการทาง ถิติและการเรียนรูผานระบบคอมพิ เตอร 
เพ่ือ รางแบบ ก เกณ  รูปแบบการพยากรณและค ามรู 
จากฐานขอมูลขนาดใ ญ โดยการทําเ มืองขอมูลมีข้ันตอน
การดําเนินงาน ลายข้ันตอนซึ่งตองอา ัยเทคนิค รือ ิธีการ
ตางๆ เชน ิธีการจัดกลุม การคน าค าม ัมพันธ การพ
ยากรณ เปนตน  

 การคน าก ค าม ัมพันธ (   
การคน าก ค าม ัมพันธ คือ เปนกระบ นการ น่ึงใน

การทํา Data Mining ท่ีไดรับค ามนิยมมาก โดยจะใช 
Association Rules ในการ าค าม ัมพันธของขอมูล อง
ชุด รือมากก า องชุดข้ึนไปภายในกลุมขอมูลท่ีมีขนาดใ ญ 
ในการ าก ค าม ัมพันธน้ันจะมีอัลกอริทึมการ า ลาย ิธี
ด ยกัน แตอัลกอริทึมท่ีเปนท่ีรูจักและใชอยางแพร ลาย
คือ อัลกอริทึม Apriori 

 การพยากรณ (  
การพยากรณ  คือ [5] การคาดคะเน รือประมาณการ

เ ตุการณในอนาคต โดยอา ัยขอมูลในอดีต รือปจจุบัน
ตลอดจน ิจารณญาณ ค ามรู ประ บการณของบุคคล 
เพ่ือใ การตัด ินใจมีค ามถูกตอง การพยากรณแบงได 2 

ประเภท คือ การพยากรณเชิงคุณภาพ (Qualitative 

methods) และ การพยากรณเชิงปริมาณ (Quantitative 

methods) เปนการพยากรณท่ีใชขอมูลเชิงปริมาณ ในอดีต
เพ่ือนํามาพยากรณคาในอนาคต โดย รางตั แบบทาง
คณิต า ตร  

 งาน ิจัยท่ีเกี่ย ของ 
งาน ิจัยเรื่อง การพยากรณการซื้อ ินคาประเภท

กระเบ้ืองปูพ้ืน ํา รับรานคาปลีกโดย ิธีก ค าม ัมพันธ  
[6] งาน ิจัยน้ีเปนการประยุกตใชแน คิดเรื่องการทําเ มือง
ขอมูลมา ิเคราะ พฤติกรรมของผูบริโภค ินคาประเภท 
กระเบ้ืองปูพ้ืน เพ่ือ าก ค าม ัมพันธของการเลือกซื้อ
ินคาเพ่ือนําไปจํา นาย ํา รับธุรกิจคาปลีก ซึ่งประกอบ

ไปด ย รายการใบ ั่งซื้อ ินคา รายการ ินคา ผลท่ีไดจะมี
ประโยชนตอการ างแผนการผลิต ินคาใ เพียงพอกับค าม 
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ตองการ และพยากรณพฤติกรรมการเลือกซื้อ ินคา 
ฐานขอมูลท่ีนํามา ิเคราะ ถูกจัดเก็บไ ในโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2008 ของป พ. . 
2553 จําน น 22,507 รายการ และโปรแกรม Weka 

Version 3.6 โดยใชอัลกอริทึม Apriori เพ่ือ าค าม ัมพันธ 
พบก ท้ัง ิ้น 4 ก  โดยมีค ามเช่ือมั่น 35, 33, 31, 31 

เปอรเซ็นตตามลําดับ 

 

 ิธีดําเนินงาน ิจัย 
 ในการดําเ นินการ ิจัยครั้ ง น้ีขอมูล ท่ี นํามาทําการ
ิ เ คราะ ไดมาจากการ ํ า ร จขอมูลจากนัก ึ ก า 

ม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขต ุรา ฏรธานี 
นําไปใชในการทําเ มืองขอมูล (Data Mining) เพ่ือนํามาใช
ในการ าก  ค าม ัมพันธโดยใชเทคนิคก ค าม ัมพันธ 
(Association Rule) การพยากรณค ามเ มาะ มของการ
เรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท  ซึ่งไดแบงเปน 4 ข้ันตอน
ดังน้ี 

 การเตรียมขอมูลและคัดเลือกตั แปร 
 การ ิจัยครั้งน้ีผู ิจัยจะออกแบบ อบถามเพ่ือใ ไดมาซึ่ง

ขอมูลเพ่ือนนําไป ิเคราะ ตอไป โดยในแบบ อบถามจะ
ประกอบด ย ประ ัติ นตั  ไดแก เพ  ช้ันป ภูมิลําเนา ท่ี
พักอา ัย ถานภาพบิดามารดา  และ ขอมูลผลการเรียนใน
แตละราย ิชา ประกอบด ย ิชาโปรแกรมมิ่ง (PM) ิชา
คณิต า ตร 1 ิชาเทคโนโลยี าร นเท  (IT) ิชาการฟง-
การพูดภา าอังกฤ เบ้ืองตน (FElS) และเกรดเฉลี่ยร ม 

(GPA) จําน น 250 ระเบียน ทําการกรองขอมูลและขจัด
ขอมูล ูญ าย (Missing Values) ด ยการพิจารณาขอมูลท่ี

ายไปกับฐานขอมูลอ่ืนแล ทําการเติมขอมูลท่ีขาด ายไป 
คัดเลือกขอมูล ท่ีมีค าม อดคลองกับการ ิเคราะ และตัด
ขอมูลท่ีไมมีค ามจําเปนท้ิงไป ในท่ีน้ีคือตัดขอมูล ประ ัติ

นตั ท้ิงไป จะใชเพียงขอมูล ผลการเรียนในแตละราย ิชา 
และเกรดเฉลี่ยร มในการ ิเคราะ าค าม ัมพันธ  (ดัง
ตารางท่ี 1) ํา รับการ รางตั แบบพยากรณแบงชุด ขอมูล
เปน 2 ชุด คือ training data ใช ํา รับ รางตั แบบ และ 
test data ใช ํา รับการคน าก ค าม ัมพันธ ซึ่ง กํา นด
เกณ ระดับผล มัฤทธิทางการเรียน (ดังตารางท่ี 2) 

า า ท่ี 1 ตัวอ างขอม ที่คัดกรองแ ว 

า า ท่ี 2 กณ ร ดับ สัม ท ิทางการ รี น 

 การแปลงขอมูล 
 เปนข้ันตอนการแปลงขอมูลใ  เ มาะ ม ํา รับการ

นําไป าก ค าม ัมพันธ คือการแปลงขอมูล GPA ท่ีเปน
ตั เลข ใ เปนขอมูลแบบเปนระดับค ามเ มาะ ม (ดัง
ตารางท่ี 3) 

า า ท่ี 3 ตัวอ างขอม ที่ า การแ ง 
GPA ค ามเ มาะ ม 

2.67 Great 

3.3 Great 

2.21 Normal 

1.89 Low 

 การคน าก ค าม ัมพันธ 
 ผู ิจัยไดทําการคน าก ค าม ัมพันธของผลการ ึก า

ในแตละราย ิชากับเกรดเฉลี่ยร มของนัก ึก า ด ย
โปรแกรม WEKA เ อรชัน 3.6 และใชอัลกอริทึม Apriori 

ซึ่งใชขอมูลท้ัง มด 250 ระเบียน ผลของการ าก ค าม 

ัมพันธท่ีไดจะนําไปพยากรณค ามเ มาะ มของการเรียน
าขาเทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัย งขลานครินทร 
ิทยาเขต ุรา รธานี 

 การประเมินผล 
ผู ิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมา เพ่ือคน า และ ิเคราะ าก

ค าม ัมพันธของผลการเรียนในแตละ ิชาและเกรดเฉลี่ย
ร ม เพ่ือการพยากรณค ามเ มาะ มของการเรียน าขา
เทคโนโลยี าร นเท ของนัก ึก า ขอมูลท่ีนํามา ิเคราะ  
ประกอบด ย ขอมูลผลการ เรี ยนในแตละราย ิ ชา 
ประกอบด ย ประกอบด ย ิชาโปรแกรมมิ่ง (PM) ิชาคณิต า ตร 
1 ิชาเทคโนโลยี าร นเท  (IT) ิชาการฟง-การพูดภา าอังกฤ
เบื้องตน และเกรดเฉล่ียร ม (GPA)  นําขอมูล ดังกลา มา
ประม ลผลด ยโปรแกรม Weka เ อรช่ัน 3.6 โดยใช ก
ค าม ัมพันธและอัลกอริทึม Apriori ซึ่งไดผลลัพธท่ีได
ออกมาอยูในรูปแบบของก ค าม ัมพันธใน ลายประการ
ซึ่งก ค าม ัมพันธท่ีไดจากการใชอัลกอริทึม Apriori จะถูก
นําไปใชในการพัฒนาตอไป ซึ่งจะกลา ถึงใน ั ขอถัดไป 

 

GPA PM MATH I IT FELS 

2.67 B+ C+ B+ C+ 

3.3 A B+ A A 

2.21 C C B C 

GPA เกณ  

นอยก า 2.00 Fail 

นอยก า 2.5  Normal 

นอยก า  Great 

นอยก า รือเทากับ  Excellent 
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 ผลการดําเนินงาน 
จากการประม ลผลด ยเทคนิคก ค าม ัมพันธด ย 

โปรแกรม Weka เ อรช่ัน 3.6 เพ่ือ ิเคราะ าก
ค าม ัมพันธของผลการเรียนในแตละ ิชาละและเกรดเฉลี่ย
ร ม เพ่ือการพยากรณค ามเ มาะ มของการเรียน าขา
เทคโนโลยี าร นเท ของนัก ึก า  ผลลัพธของก
ค าม ัมพันธพบ ลายก  และ ผลลัพธของก น้ันๆ 
ามารถนําไปเปนขอมูลนําเขาของอีก ก น่ึงได แตใน

งาน ิจัยน้ี มุงเนนท่ีจะ าค าม ัมพันธของ ขอมูลโดยใช
อัลกอริทึม Apriori ซึ่งใชขอมูลท้ัง มด 250 ระเบียน พบ า
ก ค าม ัมพันธท่ีดีท่ี ุด 10 ก  ดังน้ี 

1.  ถาผูเรียนเรียน ิชาโปรแกรมมิ่งไดเกรด D และเรียน
ิชาเทคโนโลยี าร นเท ไดเกรด C+ แล ผูเรียนจะมีค าม

เ มาะ มในการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับ
ปกติ โดยมีค ามแมนยําอยูท่ีรอยละ 99 

2. ถาผูเรียนเรียน ิชาโปรแกรมมิ่งไดเกรด D เรียน ิชา
คณิต า ตร 1 ได D และเรียน ิชาการฟง-การพูด
ภา าอังกฤ เบ้ืองตนได A แล ผูเรียนจะมีค ามเ มาะ ม
ในการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับปกติ โดยมี
ค ามแมนยําอยูท่ีรอยละ 99 

 ถาผูเรียนเรียน ิชาโปรแกรมมิ่งไดเกรด C+ เรียน ิชา
คณิต า ตร 1 ได C และเรียน ิชาการฟง-การพูด
ภา าอังกฤ เบ้ืองตนได A แล ผูเรียนจะมีค ามเ มาะ ม
ในการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับมาก โดยมี
ค ามแมนยําอยูท่ีรอยละ 99 

4. ถาผูเรียนเรียน ิชาโปรแกรมมิ่งไดเกรด D และเรียน
ิชาคณิต า ตร 1 ได C+ แล ผูเรียนจะมีค ามเ มาะ มใน

การเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับปกติ โดยมี
ค ามแมนยําอยูท่ีรอยละ 99 

5. ถาผูเรียนเรียน ิชาคณิต า ตร 1 ได B และเรียน
เทคโนโลยี าร นเท ได A แล ผูเรียนจะมีค ามเ มาะ ม
ในการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับมาก โดยมี
ค ามแมนยําอยูท่ีรอยละ 99 

  ถาผูเรียนเรียน ิชาโปรแกรมมิ่งไดเกรด C และเรียน
ิชาเทคโนโลยี าร นเท ได C แล ผูเรียนจะมีค าม

เ มาะ มในการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับ
ปกติ โดยมีค ามแมนยําอยูท่ีรอยละ 98 

7. ถาผูเรียนเรียน ิชาโปรแกรมมิ่งได B และเรียน ิชา
เทคโนโลยี าร นเท ได B แล ผูเรียนจะมีค ามเ มาะ ม

ในการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับมาก โดยมี
ค ามแมนยําอยูท่ีรอยละ 98 

8  ถาผูเรียนเรียน ิชาโปรแกรมมิ่งได D และเรียน
คณิต า ตร 1 ได D+ แล ผูเรียนจะมีค ามเ มาะ มในการ
เรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับปกติ โดยมีค าม
แมนยําอยูท่ีรอยละ 97 

9  ถาผูเรียนเรียน ิชาโปรแกรมมิ่งได D+ และเรียน
คณิต า ตร 1 ได D แล ผูเรียนจะมีค ามเ มาะ มในการ
เรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับปกติ โดยมีค าม
แมนยําอยูท่ีรอยละ 97 

 ถาผูเรียนเรียน ิชาคณิต า ตร 1 ได D และเรียน
ิชาเทคโนโลยี าร นเท ได C แล ผูเรียนจะมีค าม

เ มาะ มในการเรียน าขาเทคโนโลยี าร นเท ในระดับ
ปกติ โดยมีค ามแมนยําอยูท่ีรอยละ 97 

 
 รุปผลการดําเนินงาน ิจัย 
ในการดําเนินงาน ิจัยครั้งน้ี เพ่ือพัฒนาก ในพยากรณ 

ท่ีเ มาะ มกับการพยากรณ และคน าค าม ัมพันธ เพ่ือ
การพยากรณค ามเ มาะ มของการเรียน าขาเทคโนโลยี
าร นเท  ม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยาเขต ุรา ร

ธานี จากขอมูลท่ี ําร จม า ิทยาลัย งขลานครินทร ิทยา
เขต ุรา รจําน น 250 ระเบียนท่ีผานการ คัดเลือกขอมูล 
กรองขอมูล และขจัดขอมูล ูญ ายเรียบรอยแล  และทํา
การแปลงขอมูลใ เมาะ ม ํา รับการคน าค าม ัมพันธ
โดยใชเทคนิคก ค าม ัมพันธด ย อัลกอริทึม Apriori ผล
การทดลองได ก ค าม ัมพันธท่ีมีคาค ามแมนนําอยูท่ีรอย
ละ 0.99465 ซึ่งแ ดงใ เ ็น าก ค าม ัมพันธมีค าม
แมนยํา ูง และพบก ค าม ัมพันธท่ีดีท่ี ุด 10 ก  ผลท่ีได
ามารถนําไปพยากรณ านัก ึก าท่ีเรียนไดเกรดตามก ท่ี

ไดจะมีค ามเ มาะ มกับการเรียน าขาเทคโนโลยี
าร นเท มากนอยเพียงใด 

 

 กิตติกรรมประกา   
คณะผู ิจัยขอขอบพระคุณ นัก ึก าม า ิทยาลัย 

งขลานครินทร ิทยาเขต ุ รา รธานี  ท่ี ใ ค าม
อนุเคราะ ในการใ ขอมูล และ ผ .ดร.จิราภรณ เมือง
ประทับ ท่ีเปดการเรียนการ อน ราย ิชาเ มืองขอมูลและ
ใ คําปรึก าการใชเทคนิค เ มืองขอมูลในดานตางๆ ทําใ
คณะผู ิจัยมีค าม นใจ และนําค ามรูท่ีไดมาประยุกตใช
ดําเนินการ ิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อความเครียดและค้นหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีซึ่ง
ส ารวจข้อมูลภายในปี 2559 จากนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 
209 คน โดยใช้เทคนิคค้นหากฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม
Apriori ค้นหากฎความสัมพันธ์ของปัญหาและแยกประเภท
ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับต่างๆ งานวิจัยนี้ทาง
มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
โดย สามารถน าไปประกอบการคิดวิเคราะห์ ในการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาก่อน-หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลต่อความเครียดของ
นักศึกษาต่อไป 
 
                                 Abstract 
This research aims to analyze the factors that 
affect stress and to discovery association rule of 
the factors within the university affecting the 
stress of students of Prince of Songkla University, 
Surat Thani Campus. Surveys collect data from 
yea 2016 of 209 records totally. Find association 
rule with Apriori algorithm and the result of 
association rule  In this research, people can use 

for analyze the problems and planning to Issues 
that affect the stress of the students. 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด, กฎความสัมพันธ์ 
อัลกอริทึม Apriori 
 

1. บทน า  
ปัญหาความเครียด นับเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในหมู่ 

[7, 5] นักศึกษาทุกช้ันปี ซึ่งปัญหาความเครียด มีผลมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น ปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาด้านการ
เข้าสังคม ปัญหาฐานะทางบ้าน เป็นต้น จนเป็นผลท า เกิด
ความเครียด ความท้อแท้ และยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลท าให้
เกิดความเครียด  ลาซารัสและโฟล์คแมน[6] ให้ความหมาย
ของความเครียดไว้ว่าเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับสิ่งแวดล้อมโดยที่บุคคลเป็นผู้ประเมินด้วยบุคลิกลักษณะ
ของตนเองส่วนหนึ่งและตามธรรมชาติของเหตุการณ์ใน
ขณะนั้ นว่ าความสัมพันธ์ เ กินขีดความสามารถหรื อ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ ที่ตนเองจะใช้ต่อต้านได้ และรู้สึกว่าถูก
คุกคามหรือเป็นอันตรายต่อความสุข 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
ปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นจึงน าแนวคิดทางด้านเทคนิค
การท าเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อความเครียดและค้นหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อความเครียด
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นักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรร่วมกันหาแนวทางในการจัดการความเครียด
และความวิตกกังวลทางมหาวิทยาลัยสามารถน าไปวางแผน
ในการจัดการปัญหาที่ก่ อให้ เกิดความเครียดอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าข้ อมู ล ไปประกอบใน
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาต่อไป 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) [1,3] คือ
กระบวนการที่ ช่วยให้ผู้ ใ ช้เข้าถึงข้อมูลได้ โดยตรงจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแยก
ประเภทจ าแนกรูปแบบและกระบวนการสกัดความรู้ การ
วิเคราะห์ เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์จากข้อมูลหรือ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยจะมุ่งตรวจสอบ
หรือค้นข้อมูลเพื่อหารูปแบบหรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ของข้อมูลต่างๆ โดยมีเทคนิคหลายวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล        
       ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลก่อให้เกิด
ความเครียดและค้นหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเครียดปริมาณความเครียดซึ่งท าการทดลองโดยใช้
ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีที่1- 4 จ านวน 
209 คนใช้การท าเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิคการใช้เทคนิคกฎ
ความสัมพันธ์ (Association Rules) ด้วยอัลกอริทึม Apriori 
ซึ่งเป็นอัลกอริทึมในการค้นหากฎความสัมพันธ์ที่นิยมตัวหนึ่ง
เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด
ของนักศึกษามากที่สุดและปริมาณความเครียดซึ่ งจะ
น าเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการ
ด าเนินการวิจัย สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ตามล าดับต่อไป 
 

2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1) การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) [1,3] คือ  

กระบวนการสกัดความรู้ การวิเคราะห์ เพื่อค้นหารูปแบบ
ข้อมูลหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยจะมุ่งตรวจสอบ
หรือค้นข้อมูลเพื่อหารูปแบบหรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ของข้อมูลต่างๆ ข้อมูลบางกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ
ท านาย แนวโน้มของข้อมูลใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
รวมถึงเข้าใจความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงข้อมูลแต่ละกลุ่มย่อย

เข้าด้วยกัน ซึ่งจากกระบวนการสืบค้นความรู้ สามารถสรุป 
เป็นกระบวนการท าเหมืองข้อมูลได้ 4 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูล (data preparation)  
ถ้าข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือเหมาะสม จะต้อง

มีการปรับข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ กันให้อยู่ใน
รูปแบบที่โปรแกรม data mining จะเรียกใช้งานและ
สามารถทาการวิเคราะห์ได้ 

ขั้นตอนที ่2 ลดขนาดของข้อมูล (data reduction) 
การจะหาโมเดลหรือ pattern ที่ข้อมูลส่วนใหญ่แสดง

ลักษณะเหล่านั้นออกมาเหมือนกัน 
ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาโมเดล (หรือความสัมพันธ์)  
จากข้อมูล (data modeling/discovery) กระบวนการ

ค้นหาโมเดลหรือความสัมพันธ์จะ เริ่มจากข้อมูลเริ่มต้น
จ านวนไม่มากนัก จากนั้นผลที่ได้จากกระบวนการค้นหา ไป 
ยืนยันกับข้อมูลทดสอบ ถ้าผลที่ได้ยังไม่น่าพอใจอาจจะต้อง
ปรับค่าพารามิเตอร์บางตัวของ learning method และเริ่ม
กระบวนการค้นหาใหม่กับข้อมูลจานวนมากขึ้น จนกว่าผลที่
ได้มีความถูกต้องอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ จึงจะจบ
กระบวนการค้นหา 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล (Solution 
Analysis)  

โมเดลหรือความสัมพันธ์ที่หามาได้ในข้ันตอนท่ี 3 จะต้อง
ถูกน ามาทดสอบอัตราความผิดพลาดและวิเคราะห์ความ
ซับซ้อนของรูปแบบโมเดล ถ้าอัตราความผิดพลาดยังสูง
เกินไป อาจจะต้องย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงโมเดลให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ในท านองเดียวกัน ถ้าโมเดล
ที่หามาได้มีรูปแบบที่ซับซ้อนเกินไปจนยากต่อการท าความ
เข้าใจ อาจจะต้องย้อนกระบวนการกลับไปที่ขั้นตอนที่ 3 
เพื่อให้หาโมเดลใหม่ท่ีมีความถูกต้อง 

2.2) การค้นหากฎความสัมพันธ ์(Association 
Rule)  

การค้นหากฎความสัมพันธ์ [2]  คือการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทั้งสองชุด หรือ มากกว่าสองชุด ขึ้นไป ไว้ด้วยกัน
ความส าคัญของกฎท าการวัดโดยใช้ข้อมูลสองตัวด้วยกัน คือ
ค่าสนับสนุน (Support) ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของการ
ด าเนินการที่กฎสามารถน าไปใช้ หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของการ
ด าเนินการที่กฎที่ใช้มีความถูกต้อง และข้อมูลตัวที่สองที่
น ามาใช้วัดคือค่าความมั่นใจ (Confidence) ซึ่งเป็นจ านวน
ของกรณีที่กฎถูกต้องโดยสัมพันธ์กับจ านวนของกรณีที่กฎ
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สามารถน าไปใช้ได้ ในการหากฎความสัมพันธ์นั้นจะมี
ขั้นตอนวิธีการหาหลายวิธีด้วยกัน แต่ขั้นตอนวิธีที่เป็น ที่รู้จัก  
และใช้อย่างแพร่หลาย คือ อัลกอริทึม Apriori เป็น
อัลกอริทึมพ้ืนฐานที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อ
หาความสัมพันธ์ในรูปแบบกลุ่ม เป็นเทคนิคในกลุ่มของกฎ
ความสัมพันธ์ (Association Rules) ที่ช่วยในการตัดสินใจ
และท านายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอีกหนึ่งแขนง
ย่อยของเทคนิคเหมืองข้อมูล และน าไปใช้ประโยชน์ที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง  หลักการท างานของขั้นตอนวิธี 
Apriori โดยหลักๆ แล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนการท างาน
ทั้งหมด 2 ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นแรกคือ การสร้างกลุ่มข้อมูล
สมาชิกทั้งหมด และขั้นตอนที่สองคือการทดสอบกลุ่มของ
ข้อมูลสมาชิกเหล่านั้น ข้อดีของ Apriori คือ ช่วยให้ทราบ
พฤติกรรมของเป้าหมายได้ โดยการใช้อัลกอริทึมจัดการ
เช่ือมความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราต้องการหา
ความสัมพันธ์ ของเป้าหมายคัดกรองข้อมูล ออกมาตาม
ความสัมพันธ์วิเคราะห์ข้อมูล มาจนมีความน่าเช่ือถือและ
น าไปใช้ได้จริง 

 
2.3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   วิจัยการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของนักศึกษา
เรียนอ่อนด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์  [4] มีการน า 
อัลกอริทึม Apriori ใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์เพื่อหา
รูปแบบของข้อมูลซึ่งเป็นเทคนิคในการท าเหมืองข้อมูลเพื่อ
น ามาท านายความเสี่ยงของการเรียนอ่อนของนักศึกษาช้ันปี
ที่1คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานวิจัยนี้
ใช้ข้อมูลของนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2552 มาศึกษา
จากผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการศึกษาของ
นักศึกษาในแต่ละคณะแตกต่างกันและความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ก็แตกต่างกันปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการศึกษาของ
นักศึกษาเรียนอ่อนคือ วิธีการเข้าศึกษา คะแนนสอบเข้า
ศึกษาของวิชาต่างๆและเพศของนักศึกษา จากผลของ
งานวิจัยได้มีการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบเพื่อท านายความ
เสี่ยงต่อการเรียนอ่อนของนักศึกษาในแต่ละคณะ โดยใช้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคณะมาท า
การพัฒนา ผลของงานวิจัยฉบับนี้สามารถน าไปใช้ในการ
ท านายความเสี่ยงที่จะเรียนอ่อนของนักศึกษาเพื่อช่วย
ป้องกันปัญหาทางผลการเรียนได้ 
 

 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
  ในส่วนน้ี จะน าเสนอวิธีการด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

3.1) การเตรียมข้อมูลและคัดเลือกตัวแปร 
  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลวิธีการท า
แบบสอบถามโดยการสุ่มนักศึกษาช้ันปี 1-4 จ านวน 216 
โดยท าการคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) กรองข้อมูล 
(Data Cleaning) และขจัด ข้อมูลสูญหาย (Missing) โดยจะ
ท าการแปลงข้อมูล ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 : แสดงการแปลงข้อมลูปัญหา  
 

ปัญหาภายในมหาวิทยาลัย แปลงข้อมลู
ปัญหา 

น้อง ม.อ.ว.ส่งเสียงรบกวน Sound 
ปัญหาสุนัขใน ม.อ. dog 
ปัญหาฝนตกแล้วน้ าท่วมขังระหว่างทางเดินตึกวิทย์
และตัวย ู rain 

ปัญหาไฟใน ม.อ. สวา่งไม่พอ Light 

ทางเท้าช ารุด 
sidewalk 

 

ที่จอดรถไมเ่พียงพอ 
Parking 

 
ปัญหาความไม่พร้อมด้านสถานท่ี เช่น แอร์เสีย 
ห้องเรียนช ารุด น้ าในห้องน้ าไม่ไหล เป็นต้น 

place 
 

ปัญหาด้านอุปกรณ์และสื่อการสอน เช่น ล าโพง
และไมค์เสีย โปรเจคเตอรเ์สีย เปน็ต้น 

equipment 
 

ปัญหาการปฎิบัติหนา้ที่ของยาม 
guard 

 
ปัญหาการปฎิบัติงานของบุคคลกร เช่น ใช้ค าพูดไม่
เหมาะสม 

speech 
 

อาจารยส์อนเกินเวลา Teach 
 

ของหายบริเวณ มหาวิทยาลยั เช่น หมวกกันน็อค 
และสิ่งของมีค่าต่างๆ 

lost 
 

อันตรายจากสัตว์มีพิษ animals 
 

การใช้รถของบุคคลากรและนักศึกษาบางคนไม่
เหมาะสม เช่น ขับรถเร็ว 

Car 
 

กล้องจรปิดในมอมีน้อย ทรัพย์สินมีค่าสญูหายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยเช่น หมวกกันน็อก 

camera 
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จากตารางที่1 แปลงข้อมูลปัญหาต่างๆ ที่รวบรวมมาเป็น
ตัวอักษรเพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ในโปรแกรม Weka 3.6 
 
ตารางที่ 2 : แสดงการแปลงระดบัความเครยีด 
 

ระดับ
ความเครียด ระดับความเครียด การแปลงระดับ 

มากที่สุด 5 hightest 
    มาก 4       hight 
  ปานกลาง 3  medium 

    น้อย 2       low 
 น้อยมาก 1 lowest 

 
   แปลงข้อมูลระดับความเครียดจากแบบสอบถาม จาก
ปัญหาในแต่ละเรื่อง ว่านักศึกษามีความเครียดจากปัญหาใน
เรื่องนั้นๆหรือไม่ พร้อมระบุระดับความเครียด จากนั้นจะ
น าเอาข้อมูลความเครียดในแต่ละปัญหามาแปลงจากตัวเลข 
เป็นตัวอักษร 
 
ตารางที่  3  : ตัวอย่า งการแปลงข้อมูลผลรวมระดั บ
ความเครียด 
 

เกรณฑ์ข้อมลูรวมระดับ
ความเครียด แสดงช่วงความเครียด 

15-26 lowest 
27-38            low 
39-50   medium 
51-62            high 
63-75  highest 

 
   จากแบบสอบถามจะแบ่งข้อมูล เป็น 4 ด้านได้แก่ 

1) ด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านอาคารสถานที่  3) ด้าน
บุคลากร 4) ด้านความปลอดภัย จ านวน 15 ปัญหา แล้วจะ
แบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 

3.2) การค้นหากฎความสัมพันธ ์
   ผู้วิจัยได้ท าการค้นหากฎความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผล
ต่อความเครียด ด้วยโปรแกรม WEKA เวอร์ชัน 3.6 
เช่นเดียวกัน เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ความพันธ์ของปัจจัยที่

มีผลต่อความเครียด โดยใช้ กฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม 
Apriori ซึ่งใช้ข้อมูลทั้งหมด 209 ระเบียน ดังตัวอย่างรูปที่ 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรม Weka 3.6 เพื่อ
ค านวณดูความสัมพันธ์ 
 
4. ผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินการค้นหากฎความสัมพันธ์ของปัจจัย
ที่ส่งผล ต่อระดับความเครียด พบกฎความสัมพันธ์ที่เกิด
ทั้งหมด 10 กฎและได้เลือกกฎความสัมพันธ์ที่มีความ
สอดคล้องกัน 3 กฎได้แก่กฎที่ 1, 2 และ 7 ดังนี ้

1) rain ^ Car        worry = medium 
ถ้า ปัญหาฝนตกและน้ าท่วมขังระหว่างทางเดิน

ระหว่างตึกคณะ กับปัญหาการใช้รถของบุคคลากรและ
นักศึกษาบางคนไม่เหมาะสม ความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง แล้ว==> ความเครียดรวมชองนักศึกษาจะ
อยู่ในระดับปานกลาง  
2) rain ^ animals        worry = medium 

ถ้าปัญหาฝนตกและน้ าท่วมขังระหว่างทางเดิน
ระหว่างตึกคณะ กับปัญหาอันตรายจากสัตว์มีพิษ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ท าให้เกิดความเครียดรวมของนักศึกษา
จะอยู่ในระดับปานกลาง 
3) dog ^ equipment       rain = highest 

ถ้าปัญหาสุนัขใน ม .อ .สู งมาก กับปัญหาการ
ปฎิบัติงานของบุคคลกร เช่น ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม อยู่
ในระดับสูงมาก แล้ว ความเครียดจากปัญหาฝนตกน้ า
ท่วมระหว่างทางเดินระหว่างตึกคณะจะอยู่ในระดับที่สูง
มากเช่นกัน 
4) dog ^ sidewalk        rain = highest 
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ถ้าปัญหาสุนัขใน ม.อ. กับ ปัญหาทางเดินเท้าช ารุด 

ก่อให้ความเครียดอยู่ในระดับที่สูงมาก แล้วจะส่งผลให้
นักมีความเครียดจากปัญหาฝนตกอยู่ในระดับที่สูงมาก
เช่นกัน 
5) parking ^ equipment        place = highest 

ถ้าความเครียดจากปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพออยู่ใน
ระดับสูงมาก ความเครียดจากปัญหาด้านอุปกรณ์และ
สื่อการสอน เช่น โปรเจคเตอร์เสีย เป็นต้น อยู่ในระดับที่
สูงมาก แล้วความเครียดจากปัญหาความไม่พร้อมด้าน
สถานที่ เช่น แอร์เสีย ห้องเรียนช ารุด น้ าในห้องน้ าไม่
ไหล จะอยู่ในระดับท่ีสูงเช่นกัน  
6)  equipment ^ Car        worry = medium 

ถ้าความเครียดจากปัญหาด้านอุปกรณ์และสื่อการ
สอน เช่น ล าโพงและไมค์เสีย โปรเจคเตอร์เสีย เป็นต้น  
อยู่ในระดับที่ปานกลาง ความเครียดจากปัญหา การใช้
รถของบุคคลากรและนักศึกษาบางคนไม่เหมาะสม เช่น 
ขับรถเร็ว อยู่ ในระดับปานกลาง แล้วความเครียด
ทั้งหมดจะอยู่ในระดับปานกลาง  
7)  dog ^ speech        worry = high 

ถ้าความเครียดจากปัญหาสุนัขใน ม.อ. อยู่ ใน
ระดับสูงแล้วความเครียดปัญหาการปฎิบัติงานของ
บุคคลกร เช่น ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม  อยู่ในระดับสูง 
ความเครียดทั้งหมดจะอยู่ในระดับสูง  
8)  rain ^ parking        place = highest 

 ถ้าความเครียดจากปัญหาฝนตก,น้ าท่วมขังระหว่าง
ทา ง เ ดิ น ตึ ก วิ ท ย์ แ ล ะ ตั ว ยู  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บสู ง ม า ก 
ความเครียดจากปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพออยู่ในระดับที่
สูงมาก แล้วความเครียดจากปัญหาความไม่พร้อมด้าน
สถานที่ เช่น แอร์เสีย ห้องเรียนช ารุด น้ าในห้องน้ าไม่
ไหล อยู่ในระดับท่ีสูงมาก  
9)  Sex = F ^ sound ^ place            worry = 

medium 
 ถ้านักศึกษาเพศหญิง เครียดจากปัญหาน้อง ม.อ.ว.

ส่งเสียงรบกวน อยู่ในระดับปานกลาง ความเครียดจาก
ปัญหาความไม่พร้อมด้ านสถานที่  เ ช่น  แอร์ เสี ย 
ห้องเรียนช ารุด น้ าในห้องน้ าไม่ไหล อยู่ในระดับปาน
กลาง  แล้วความเครียดทั้งหมดจะอยู่ใน ระดับปานกลาง 
10) dog ^ speech        rain = highest 

 ถ้า ความเครียดจากปัญหาสุนัขใน ม.อ.อยู่ ใน
ระดับสูงมาก ความเครียดปัญหาการปฎิบัติงานของ

บุคคลากรในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่สูงมาก แล้ว
ความเครียดจากปัญหาฝนตกและน้ าท่วมขังระหว่าง
ทางเดินระหว่างตึกคณะ จะอยู่ในระดับท่ีสูงมากเช่นกัน 

5. สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
จากข้อมูลข้ างต้นสามารถสรุปได้ ว่ า  นักศึกษามี

ความเครียดจากปัญหาต่างๆดังนี้ 
5.1) ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครยีดมาก 

- ปัญหาสุนัขใน ม.อ.  
- ปัญหาการปฎิบัติงานของบุคคลกร   

5.2) ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครยีดปานกลาง 
- ปัญหา การใช้รถของบุคคลากรและนักศึกษา 

บางคนไม่เหมาะสม เช่น ขับรถเรว็ 
- ความเครยีดจากปญัหาด้านอุปกรณ์และสื่อการ

สอน เช่น ล าโพงและไมคเ์สยี โปรเจคเตอร์เสยี 
เป็นต้น  

- ความเครยีดจากปญัหาฝนตกน้ าท่วมขังระหว่าง
ทางเดินตึกวิทย์และตัวย ู

- เครียดจากปัญหาน้อง ม.อ.ว.ส่งเสยีงรบกวน 
- ความเครยีดจากปญัหาความไม่พรอ้มด้าน

สถานท่ี เช่น แอร์เสีย ห้องเรียนช ารุด น้ าใน
ห้องน้ าไม่ไหล 

       ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ มีเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อน า
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลก่อให้เกิดความเครียดและค้นหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา
ต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ได้จากนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 จ านวน 216 
ระเบียน หลังจากนั้นคัดเลือกข้อมูล กรองข้อมูลและขจัด
ข้อมูลสูญหาย ออกไปคงเหลือ 209 ระเบียนส าหรับการ
ค้นหาความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคกฎ (Association Rules) 
โดยใช้อัลกอริทึม apiori ในการหาความสัมพันธ์ของปัญหา
ว่าเมื่อนักศึกษามีเครียดจากปัญหาอย่างแรกแล้ว จะเครียด
กับปัญหาอีกอย่างด้วย  และ ถ้ามีความเครียดจากปัญหา
แรกในระดับที่สูง เครียดจากปัญหาที่สองอยู่ในระดับที่สูง 
แล้ว จะส่งผลให้มีความเครียดต่อสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่สูง บอกถึงระดับความเครียดของ
แต่ละปัญหา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดโ้ดย สามารถน าไปประกอบการ
คิดวิเคราะห์ ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาก่อน-หลังเป็น
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ประโยชน์ในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลต่อ
ความเครียดนักศึกษาต่อไป 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
   คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นักศึกษาสงขลานครินทร์ ช้ันปีที่  
1 - 4 ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลและ ผศ.ดร. จิราภรณ์ เมือง
ประทับ ที่เปิดการเรียนการสอนรายวิชาเหมืองข้อมูลและให้
ค าปรึกษาการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในด้านต่างๆ ท าให้
คณะผู้วิจัยมีความสนใจและน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
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ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
Plan and onitoring for uman esource evelopment Information System 

วาสนา ขัมอุปถัมป์ และกิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
56410454@go.buu.ac.th, kittisak@buu.ac.th 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการบริหารจัดการแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบถูก
ออกแบบให้สามารถจัดการแผนการฝึกอบรม สามารถ
จัดการรายงานการฝึกอบรม หลังจากท าการฝึกอบรมเสร็จ
สิ้น เพิ่มความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลแผนการฝึกอบรม
และการจัดการแผนพัฒนาบุคลากร โดยซอฟต์แวร์ที่ ได้
พัฒนาขึ้นนี้ใช้ภาษาพีเอชพีในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
และใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ ช่วย
อ านวยความสะดวกในการจัดการการวางแผนและรายงาน
การติดตามผลการฝึกอบรมของอาจารย์ ซึ่งจะตอบโจทย์งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าส าคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร แผนการฝึกอบรม 

Abstract 
This project aims to analyze, design and develop 
information systems for planning and monitoring 
of human resource development (HRD) to be 
consistent with the university strategic and quality 
assurance in education.  

The system is designed to manage the training 
plan to be able to handle the training reports 
after the training has finished, easy to search 
training plans and manage HRD plans. The 
software is developed by using PHP to create the 
user interface and MySQL database is used as the 
database management system. 
The benefits of this development facilitate the 
handling of plans and reports of monitoring of 
teacher training and meet the need of quality 
assurance in education.  
Keywords: Human Resource Development, Quality 
Assurance in Education, HRD Plan, Training Plan

บทน า 
มหาวิทยาลัยบูรพา [1] มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพสูง และการเป็นองค์กร
ทางการศึกษาของชาติในระดับสากล เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ที่มีผลงานและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งตามวิสัยทัศน์ 
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ โดยมี 5 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

1. การสร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิด
คุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 
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2. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้าง
บัณฑิตให้มีคุณธรรม เช่ียวชาญในศาสตร์ เป็นผู้น าที่มีทักษะ
สากล 

3. การบริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดม
ปัญญาที่พ่ึงตนเอง 

4. การส่ งเสริม  สนับสนุ นและธ ารงไว้ซึ่ งศิ ลปะ
วัฒนธรรมความเป็นไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได้  ซึ่งมีการให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา The Council 

of the University Presidents Assurance ห รื อ  CUPT 

QA  [2] น าร่องโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ ทหาร
ลาดกระบั ง  โด ยการประกั นคุณ ภาพ การศึ กษ าใน
ระดับอุดมศึกษานั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามั่นใจว่า
ตนเอง จะได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิตมั่นใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามาสามารถปฏิบัติงานได้ เป็น
คนท่ีมีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาตนเองได้ 

 โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์แผนการพัฒนานั้น มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือบุคลากรใน
องค์ ก ร  โด ยค ณ ะ  วิ ท ย าศ าสตร์ แล ะสั งค มศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ให้ความส าคัญการ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ที่จะต้อง
ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปี 
การจัดให้คณาจารย์หรือบุคลากร ได้มีการพัฒนาตนเอง ใน
การเข้ารับการฝึกอบรม และน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
มาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากการศึกษาในกระบวนการท างาน
เดิมนั้น ทุกต้นปีงบประมาณ คณาจารย์หรือบุคลากรจะต้อง
มีการบันทึกแผนการฝึกอบรม ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 
จากนั้น ต้องท าการเขียนค าร้องขอการฝึกอบรม จากนั้นจึง
ส่งไปให้ผู้บริหาร รับทราบและท าการอนุมัติ  จึงออก

ฝึกอบรมได้ เมื่อท าการฝึกอบรมเสร็จสิ้น จึงมาบันทึกผล 
และออกรายงานการฝึกอบรม ส่งไปให้ผู้บริหารท าการ
รับทราบอีกครั้ง ซึ่งทุกขั้นตอนจะเป็นระบบเอกสารทั้งหมด 
ท าให้เกิดการท างานล่าช้า และเกิดความไม่ถูกต้องของขอ้มลู 
อีกทั้งเอกสารการฝึกอบรมอาจเกิดการสูญหาย และการ
จัดเก็บท่ีไม่เป็นระบบ 

ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงได้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบวางแผนและติดตาม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการท างานผ่านเว็บแอพลิ
เคช่ัน ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยภาษาที่ใช้เขียนคือ พีเอช
พี โดยมีฟังก์ชันการท างาน ในการบันทึกแผนฝึกอบรม และ
จัดการข้อมูลเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการฝึกอบรมได้ มีการ
จัดเก็บประวัติการฝึกอบรม อีกท้ังยังมีการ ออกรายงานการ
ฝึกอบรม ซึ่งจะเข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศติดตามและวางแผนการฝึกอบรมของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์แทนระบบงานเดิมที่เป็นเอกสาร 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
จากการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาเรื่องระบบสารสนเทศ

วางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศแผนการฝึกอบรมของ
บุคลากร 2) เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศวางแผนและติดตาม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบค้นข้อมูลแผนการฝึกอบรมและการจัดการข้อมูล
แผนพัฒนาบุคลากร 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดท างานวิจัย ทาง

ผู้จัดท างานวิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัย 
ดังนี ้
3.1 ยู เ อ็ ม แ อ ล  (UML: Unified Modeling 
Language) 
 UML ห รื อ  Unified Modeling Language [4 ] เป็ น
เครื่องมือสื่อกลางในการออกแบบระบบเชิงวัตถุ  โดยจะ
สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการออกแบบการท างานของระบบ 
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ซึ่งจากการออกแบบสามารถท าการตรวจสอบความถูกต้อง
ของระบบได้  โดยในงานวิจัยได้ เลือกไดอะแกรมบาง
ไดอะแกรมที่ส าคัญในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ได้แก่ Use case Diagram เป็นแผนภาพ แสดงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน ก็คือ ผู้ใช้
ระบบ (Actor) รวมถึงล าดับการปฏิบัติการของผู้กระท าและ
ใช้ อ ธิ บ าย  action ที่ เกิ ด ขึ้ น  Activity Diagram เป็ น
แผนภาพที่ใช้แสดงขั้นตอนการท างานของระบบตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดการท างาน  Sequence Diagram เป็น
แผนภาพแบบจ าลองเชิงกิจกรรม โดยจะแสดงกิจกรรมการ
โต้ตอบกันระหว่าง อ็อบเจ็กต์(Object)  ในตัวระบบ และ 
Class Diagram แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแต่ละ
โอเปอร์เรช่ัน (Operation) เพื่อแสดงถึงการประสานงาน
การท างานของแต่ละคลาสเข้าด้วยกันในระบบ 
3 .2 ภ าษ า  พี เอ ช พี  (PHP: Personal Home 
Page Tool) 
 PHP ย่อมาจากค าว่า “Personal Home Page Tool” 

[6] เป็น Server side script ที่มีการท างานที่ฝั่งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Server ซึ่ งรูปแบบในการเขียนค าสั่งการ
ท างานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษาPerl หรือภาษา C 

และสามารถที่ จะใช้ร่ วมกับภาษา HTML ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ท า
ได้ง่ายยิ่งข้ึน ซึ่งแสดงได้ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 แสดงวงจรการท างานของ ภาษา PHP 

จากรูปเป็นการท างานของเว็บเพจที่ฝังสคริปต์ภาษา PHP 

ไว้ หรืออาจเรียกว่า ไฟล์ PHP เมื่อเว็บบราวเซอร์ร้องขอไฟล์ 

PHP ไฟล์ใด เว็บเซิร์ฟเวอร์จะเรียก PHP engine ขึ้นมา
แปล ( interpret) และประมวลผลค าสั่งที่อยู่ในไฟล์ PHP 

นั้น โดยอาจมีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล หรือเขียนข้อมลูลง
ไปยังฐานข้อมูลด้วย หลังจากนั้นผลลัพธ์ในรูปแบบ HTML 

(และสคริปต์ที่ท างานทางฝั่งบราวเซอร์ เช่น (client-side 

JavaScript)จะถูกส่งกลับไปยังบราวเซอร์ บราวเซอร์ก็จะ
แสดงผลตามค าสั่ง HTML ที่ได้รับมา ซึ่งย่อมไม่มีค าสั่ง PHP 

ใดๆหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกแปลและประมวลผลโดย PHP 

engine ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้ว การฝังสคริปต์ PHP ไว้ในเว็บ
เพจ ช่วยให้เราสร้างเว็บเพจแบบ dynamic ได้ซึ่งหมายถึง
เว็บเพจที่มีเนื้อหาสาระหรือหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่
ละครั้งที่ผู้ใช้เปิดดู โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ เช่น ข้อมูลที่
ผู้ ใช้ส่ งมาให้  (ผ่านมาทางฟอร์มของ HTML) ข้อมูลใน
ฐานข้อมูล เป็นต้น 

3.3 ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
 MySQL เป็ น ระบบจัดการฐานข้อมู ล เชิ งสั มพั น ธ์ 
(RDBMS: Relational Database Management System) 

[7] ซึ่งตอนแรก MySQL นั้นเป็นของบริษัท MySQL AB แต่
ในปัจจุบันผู้ที่เป็นเจ้าของMySQL คือ บริษัท Oracle โดย 
MySQL นั้นถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมในการ
น ามาใช้งานบน Web Application เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า LAMP (Linux, Apache, MySQL 

และ PHP) ซึ่งภาษา SQL จะแบ่งกลุ่มค าสั่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มค าสั่งส าหรับนิยามข้อมูล (Data Definition 

Language: DDL) เป็นกลุ่มค าสั่งที่ใช้กระท ากับ โครงสร้าง
ของฐานข้อมูล เช่น สร้างฐานข้อมูล (Create Database) 
สร้างรีเลช่ัน (Create Table) เป็นต้น โดยสามารถแสดง
ตัวอย่างได้ดังภาพที่2 

 
ภาพที ่2 แสดงโค้ด SQL ในส่วนของการ Create table R_MAJOR 

เพื่อเก็บข้อมูลสาขา  
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 2)  ก ลุ่ ม ค า สั่ ง ส า ห รั บ ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล  (Data 

Manipulation Language: DML) เป็นกลุ่มค าสั่ง ท่ี กระท า
กับข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น เพิ่ม , ลบ, แก้ไขข้อมูล แต่ไม่
สามารถกระท ากับโครงสร้างของ ฐานข้อมูลได้ ซึ่งมีอยู่ 4 
ค าสั่งคือ INSERT UPDATE DELETE SELECT เป็นต้น โดย
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที ่3 แสดงโค้ด SQL ในส่วนของการ เพิ่มข้อมูลลงในตาราง 

R_MAJOR เพื่อเก็บข้อมูลสาขา 
3) กลุ่มค าสั่งส าหรับการควบคุมข้อมูล (Data Control 

Language: DCL) โดยจะอยู่มี 2 ค าสั่งที่ส าคัญคือ 

3.1 GRANT คือการก าหนดสิทธิในการใช้งานให้กับผู้ใช้ 

3.2 REVOKE คือ การยกเลิกสิทธิการใช้งานที่ก าหนดให้กับ
ผู้ใช้งาน ซึ่งความสามารถที่กล่าวไปข้างต้นของ MySQL นั้น 

ผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้ฐานข้อมูล MySQL เพราะสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  มี งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่ อน ามาเป็น
ประโยชน์ในการศึกษา เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง [8] โดย
พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ในรูปแบบกระดาษ ช่วยสนับสนุนการท างาน ข้อมูล
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร และจัดท ารายงานการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ส าหรับน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลต่างๆ ที่สรุปมาใช้
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้ และ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ฝ่ ายพัฒ นาบุ คลากร ส านั ก งานสาธารณ สุ ขจั งหวัด
นครศรีธรรมราช [9] เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุน
การท างานและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบ 
สนับสนุนการท างาน จัดการข้อมูลขออนุญาตไปราชการ

ฝึกอบรม และจัดการข้อมูลขอเบิกค่าใช้จ่ายในการไป
ราชการ โดยบุคลากรสามารถแจ้งการขออนุมัติไปฝึกอบรม
และตรวจสอบผลการอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว และ อีกระบบ
หนึ่ง คือ ระบบสารสนเทศค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด) 
[10] ระบบนี้ พัฒนาขึ้น เพื่ อแก้ ไขปัญหาและทดแทน
ระบบงานเดิม ในส่วนของการให้ข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูลและการจัดท ารายงานสารสนเทศค่าใช้จ่ายการพัฒนา
บุคลากรต่างๆ และจัดท ารายงานสารสนเทศและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ทั้ง 3 ระบบนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ในลักษณะ Web-

based Application ใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม 
และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการน าเอา
เทคโนโลยีดังกล่าว มาแก้ไขปัญหาในส่วนของการจัดการ
ข้อมูลของบุคลากร ทางผู้วิจัย จึงได้ท าการตัดสินใจพัฒนา
ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยใช้ ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมพัฒนา
ระบบ ในส่วนของจัดการข้อมูลแผนการฝึกอบรมของ
อาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
จัดเก็บข้อมูลแผนการฝึกอบรมลงในฐานข้อมูล MySQL 

 4.วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ผู้จัดท าได้ด าเนินงานตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) โด ยแบ่ ง
กระบวนการท างานออกเป็น 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย   
ส่วนที่1 ศึกษาปัญหา และความเป็นไปได้ ในจัดท าการ
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา ทั้งในด้านของ
เทคนิค การปฏิบัติ งาน ระยะเวลาเป็นต้น เพื่ อให้ ได้
องค์ประกอบของระบบที่ เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยการศึกษาระบบงานเก่าของการจัดการแผนการ
ฝึกอบรม และความต้องการของระบบงานใหม่ ด้วยวิธีการ
สนทนากับ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานดังกล่าว 
รวมถึงการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่2 วิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการของ
ผู้ ใช้งานระบบ โดยใช้หลักการเชิงวัตถุ  (OOAD) และ
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เ ค รื่ อ ง มื อ  UML ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ จ น น า ไ ป สู่
กระบวนการพัฒนาระบบ  
ส่วนท่ี3 พัฒนาโปรแกรม  บนพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์
เว็บด้วยภาษา PHP และตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL 

ส่วนที่4 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมโดยการประเมิน
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานของระบบ การใช้ระบบ
สารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และน าระบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้งานเพื่อทดแทนระบบงานเดิม  
ส่วนที่ 5  จั ดท า เอกสาร คู่ มื อ  ส าหรับผู้ ใช้ งานระบบ
สารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4.1 ศึกษากระบวนการท างานของระบบเดิม 
 การวางแผนการฝึกอบรมของคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
กระบวนการท างานเดิม โดยสามารถท าการแสดงการท างาน 
ดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4 กระบวนการท างานเดิมในการฝึกอบรม 

จากแผนภาพที่ 4 แผนภาพแสดงแอคทิวิตี้ไดอะแกรม 
(Activity Diagram) ได้มีจุดเริ่มต้นของกระบวนการท างาน
โดย ทุกต้นปีงบประมาณ คณาจารย์หรือบุคลากร จะต้อง
จัดท าแผนการฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้น
จึงเขียนใบค าร้องขอฝึกอบรมลงในแบบฟอร์มกระดาษ 
เพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบและท าการอนุมัติ เมื่อผู้บริหารท า
การอนุมัติแล้ว จึงจะไปท าการฝึกอบรม เมื่อฝึกอบรมเสร็จ
สิ้น จึงมาจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรม 

4.2 วิเคราะห์การท างานของระบบ 

 ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ หลังจากที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษากระบวนการท างานเดิม จึงได้ท าการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ออกมาเป็นแผนภาพยูสเคสไดอะแกรม 
(Usecase Diagram)  แ ผ น ภ า พ ซี เค ว น ซ์ (Sequence 

Diagram) แผนภาพคลาส Class Diagram และออกแบบ 

ER Diagram  

 
ภาพที ่5 Usecase Diagram ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตาม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
จากภาพที่ 5 Usecase Diagram ระบบสารสนเทศวางแผน
และติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แสดงถึงกิจกรรม
หลักในการด าเนินงานผ่านระบบโดยมีผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และมีผู้ใช้งานระบบได้แก่ 
อาจารย์และผู้บริหาร  
4.3 ออกแบบระบบ 

เมื่อท าด าเนินการออกแบบ Usecase Diagram แล้ว
ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโครงสร้างของระบบด้วยแผนภาพ
คลาส (Class Diagram) เพื่อช่วยในการออกแบบระบบว่า 
ส่วนประกอบต่างๆของระบบมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และ
เพื่อใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลต่อไป โดยการออกแบบ
แผนภาพคลาส Class Diagram) เพื่อแสดงถึงแอตทริบิวต์ 
และเมธอดในการด าเนินงานของอ็อบเจ็คต์ แสดงดังภาพที่ 
6 
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ภาพที ่6 Class Diagram ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 จากภาพท่ี 6 แสดงถึงส่วนประกอบต่างๆของระบบ ว่ามี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งในแต่ละคลาสจะแสดงถึงแอตทริบิวต์
และเมธอดในการด าเนินงานของความสัมพันธ์กันในแต่ละ
คลาส โดยเมื่อมีการด าเนินงานกระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่งจะแสดงถึงความสัมพันธ์และการเรียกใช้งานคลาสที่มี
ความสัมพันธ์กัน เช่น กระบวนการจัดการแผนการฝึกอบรม 
สามารถเขียนความสัมพันธ์ด้วยแผนภาพซีเควนซ์ แสดงดัง
ภาพที่ 7 

 
ภาพที ่7 Sequence Diagram ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตาม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 จากภาพที่  7  แสดงถึ งแผนภาพการอธิบายของ
กระบวนการจัดการข้อมูลแผนฝึกอบรม โดยมีคลาสที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ด้วยกัน 3 คลาส และเชื่อมโยง
การท างานโดยการเรียก Method ในแต่ละคลาส จากนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ ER Diagram ซึ่งเป็นแผนภาพที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ในของตารางที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ภายในระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ดังภาพท่ี 8 

  
ภาพที ่8 ER Diagram ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 จากภาพที่ 8 แสดงถึงตารางที่มีความสัมพันธ์ในการ
จัดเก็บข้อมูลภายในระบบที่ท าการพัฒนา ประกอบด้วย
ตารางทั้งหมด 7 ตาราง ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และเมื่อ
ด าเนินการออกแบบเรียบร้อย ทางผู้ด าเนินงานวิจัยได้ท า
การพัฒ นาระบบโดยพัฒ นาในรูปแบบ Web-based 

Application โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล 
MySQL ในการจั ด เก็บ ข้อมู ลภายในระบบ  และ เมื่ อ
ด าเนินการออกแบบเรียบร้อยแล้วทางผู้ด าเนินงานวิจัยได้ท า
การพัฒ นาระบบโดยพัฒ นาในรูปแบบ Web-based 

Application โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล 
MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูลในระบบ และด าเนินการ
ทดสอบ และติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว แสดงได้ดังภาพท่ี 9 

ภาพที ่9 ระบบวางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เมื่อท า
การเข้าสู่ระบบ 

 จากภาพที่ 9 เมื่อท าการพัฒนาโปรแกรม ทดสอบ และ
ติดตั้งโปรแกรมไว้เครื่องแม่ข่ายเรียบร้อยสามารถท าการ
เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ระบบจะแสดง
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หน้าเข้าสู่ระบบ และเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย จะแสดง
หน้าจอตามสิทธิต่างๆที่ผู้ใช้ได้รับ 

4.4 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ 
 หลังจากผู้วิจัยได้ท าการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ
เรียบร้อยแล้ว ทางผู้วิจัย ได้ท าการออกแบบสถาปัตยกรรม
ของระบบ ที่มีการติดต่อกัน ระหว่าง Client และ Server 

ซึ่งมี ลักษณะดังภาพที่ 10 

 
ภาพที ่10 สถาปัตยกรรมของระบบ 

จากภาพที่ 10 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ โดย Client 

หรือผู้ใช้งาน ท าการเรียกใช้ เว็บแอพพลิเคช่ัน คือระบบที่ 
พัฒนาขึ้น จากนั้น เว็บเซิฟต์เวอร์ ก็จะท าการดึงข้อมูลเว็บ
เพจ และท าการติดต่อไปยัง Database Server เพื่อท าการ
ดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล จากนั้น จะท าการส่งข้อมูลกลับไป
ยัง เว็บเซิฟต์เวอร์ เพื่อให้เว็บเซิฟต์เวอร์ ส่งข้อมูลไปให้ 
Client หรือผู้ใช้งาน 

5. ผลด าเนินการวิจัย 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
วางแผนและติดตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมา
ข้างต้น ท าให้ได้โปรแกรมเว็บที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุน
การท างานดังนี้ 1) ระบบสามารถวางแผนและติดตามการ
ฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรใน
สังกัด 2) เพื่อเป็นการตอบโจทย์งานประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 3) เพื่อเป็นการติดตาม การน าเอาองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ในการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและสามารถออกมารายงานผลในเอกสาร มคอ.07 
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในทุกปี 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดการ
ด าเนินงานทางด้านต่างๆดังนี้ 

 
 ภาพที ่10 การจัดการประเภทแผนพัฒนาบุคลากร 

จากภาพที่ 10 เป็นหน้าจอของการจัดการข้อมูลการตั้งค่า
เบื้องต้นระบบของระบบ และส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารจัดการข้อมูลแผนพัฒนา ซึ่งจะประกอบด้วย การ
จัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ และข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การจัดเก็บข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร จากนั้นจะด าเนินการ
จัดการงานและสร้างแบบฟอร์มส าหรับการจัดเก็บข้อมูล
แผนการฝึกอบรม และสามารถติดตามการท างาน ได้ดังนี้ 

 
ภาพที ่11 การจัดการข้อมูลส าหรับการจัดเก็บข้อมูลแผนการฝึกอบรม 

 
ภาพที ่12 การติดตามการด าเนินงานของแต่ละแผนการฝึกอบรมใน

ระบบ 
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จากภาพท่ี 11 และภาพที่ 12 เมื่อเพิ่มแผนการฝึกอบรม ลง
ในฟอร์มจัดการข้อมลู โดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับแผนการ
ฝึกอบรมและสามารถบันทึกผลของการจัดเก็บข้อมลูผ่าน
ระบบ เพื่อรอการอนุมัติจากผู้บรหิาร เมื่อผู้บริหารเข้าสู่
ระบบ มาตรวจสอบข้อมูลแผนการฝึกอบรม และท าการ
อนุมัติแล้ว จึงไปท าการฝึกอบรม แล้วกลับมารายงานผลการ
ฝึกอบรมในระบบอีกครั้ง 
6. สรุป 
 ระบบสารสนเทศวางแผนและติดตามการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  เป็นระบบที่จัดท าขึ้น เพื่อการศึกษา 
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ตามวงจรการพัฒนา
ระบบ System Development Life Cycle (SDLC) เพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และงานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ซึ่งมีการการจัดแผนพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่างๆ และให้คณาจารย์ ท าการฝึกอบรม และออก
รายงานผลการฝึกอบรม เพื่อน าประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดย
ระบบนี้มีรูปแบบการท างานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web 

Application) ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต ภาษาที่ ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมคือ PHP ร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล 
MySQL 
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ระบบการจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ผ่านเว็บแบบ Responsive 
A System for Managing Property through Responsive Web 

กิตติธัช ยงตระกูล และ ร า เตติ ัฒน์
ภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตร์  

ม า ิทยาลัยนเร ร จัง ัดพิ ณุโลก  
  : . .

บทคัดย่อ 
      การจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นกระบวนการจัดเก็บ เพิ่ม 
ลบ แก้ไข และสืบค้นข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์นั้นมีจ านวนมาก การจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารจึงเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา และพัฒนาระบบการจัดการงานอสังหาริมทรัพย์
ผ่านเว็บแบบ Responsive โดยการศึกษาเริ่มจากการศึกษา
ระบบงานปัจจุบัน รวมทั้งเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา และ
ท าการวิเคราะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML  แล้วท า
การออกแบบ user interface/จากนั้นพัฒนาระบบโดยใช้
โ ป ร แ ก ร ม  Sublime/Text,/ภ า ษ า / PHP,/HTML,/CSS, 

JavaScript ในการพัฒนาเว็บแบบ Responsive ใช้ Appserv 

เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จ าลอง ใช้ MySQL ส าหรับจัดการฐานข้อมูล 
ใช้ Bootstrap ส าหรับจัดรูปแบบของเว็บ และน า Google 

Map API มาใช้เพื่อแสดงข้อมูลแผนที่ จากนั้นน ามาทดลอง 
และประเมินกับผู้ใช้ระบบจ านวน 30 คน ผลการประเมิน
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.60 ระบบนี้ สามารถช่วยให้ เจ้ าหน้ า ที่ จั ดการงาน
อสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีระบบยัง
สามารถสืบค้นอสังหาริมทรัพย์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
สามารถเข้าถึงได้ทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป 

ค าส าคัญ: ัง าริมทรัพย์ บ้าน ท่ีดิน การจัดการ เ ็บแบบ 
 

Abstract 
     Managing property data is a process of storing, 

inserting,/deleting,/modifying/and/searching/the/property./
Each/property/consists/of/a/lot/of information. If it is stored 

in the documents, it is difficult to manage. Thus this study 

aimed to develop a system for managing real estate with 

a responsive web site. The study started from reviewing the 

current system and gathering data from related documents 

and research about real estate management. Next, data 

was analyzed using object-oriented analysis and design 

with UML. Then, the user interface was designed. After/ 

that, the/system/ was/ developed/using/HTML, CSS, 

JavaScript/for/developing responsive web, Apache as a 

web server, MySQL for managing database, and Bootstrap 

for formatting web, and Google Map API for retrieving map. 

Next, the system was tested and evaluated by 30 users. 

The result showed that users are satisfied with system 

performance at a high level with the average score of 4.09 

and standard deviation of 0.60. This system enables staff 

to manage property efficiently. The system also can be 

easily and quickly searched, and has access to smart 

phones, tablets or desktop computing. 

Keywords:/  /  /  /  
  

       ( )  
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1. บทน า
ัง าริมทรัพย์เป็นทรัพย์ ินที่มีมูลค่า ูง เดิมมีการ

จัดเก็บในรูปแบบกระดา ซึ่งท าใ ้ยุ่งยากในการจัดเก็บและ
ค้น า  ปัจจุบันค ามก้า น้าทางเ ็บเทคโนโลยีแบบ 

 ช่ ยในการจัดการการท าธุรกิจ ัง าริมทรพัย์
จ ะต้ ง มี ก า รจั ด กา ร ั ง า ริ มทรั พย์  ก า ร จั ดการ

ัง าริมทรัพย์ เป็นกระบ นการจัดเก็บ/เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/
และ ืบค้นข้ มูล ั ง าริมทรัพย์  ซึ่ งข้ มู ล เกี่ย กับ

ัง าริมทรัพย์นั้นมีจ าน นมาก การที่จะจัดเก็บในรูปแบบ
เ ก ารนั้นจึงเป็นเรื่ งยุ่งยาก จากปัญ าที่กล่า มาข้างต้น
นั้นผู้ ึก าจึงได้มีค ามคิดที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่ ยใน
การแก้ปัญ าดั งกล่ า  เพราะเ ็บแบบ  
ามารถเข้าถึงได้ทั้งค มพิ เต ร์ มาร์ทโฟน และแท็บเล็ต 

เพื่ ช่ ยในการจัดการ และ ืบค้นข้ มูล ัง าริมทรัพย์ได้
ง่ายขึ้น ะด ก ร ดเร็   
2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา

   )/ เพื่ ึ ก าและพัฒนาระบบการจัดการงาน
ัง าริมทรัพย์ผ่านเ ็บแบบ  
   )/เพื่ ประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข ง

ระบบการจัดการงาน ัง าริมทรัพย์  ผ่านเ ็บแบบ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และการ
จัดการงานอสังหาริมทรัพย์ 
      ัง าริมทรัพย์ คื  ินทรัพย์ ย่าง นึ่ง ที่ยึดติดกับ
ที่ดิน ไม่ ามารถเคลื่ นที่ได้ ัง าริมทรัพย์ ามารถแบ่ง
ประเภท ัง าริมทรัพย์ดังนี้ 

) บ้าน คื  ัง าริมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมมากที่ ุด มี
ลัก ณะเป็นบ้านตั้ง ยู่เดี่ย   รื คล้ายตึกแถ  มีบริเ ณ
ร บ  ในการจัด น รื พื้นที่จ ดรถ ่ นใ ญ่มักจะ
ค าม ูงไม่เกิน  ช้ัน 

) ค นโดมิเนียม คื  าคารที่มี ลายช้ัน แต่ละช้ันจะ
แบ่งเป็น ้ งชุดจ าน นมาก ซึ่งภายใน ้ งจะมี ิ่ง  าน ย
ค าม ะด กครบถ้ น เช่น ้ งน น ้ งน้ า ้ งครั  

้ งรับแขก โดย ่ นมากจะตั้ง ยู่ในเมื ง รื พื้นที่ที่มีการ
คมนาคม ะด ก 

) ตึกแถ  าคารพาณิชย์ คื บ้าน ีกลัก ณะ นึ่งที่ ยู่
ในแ ล่งชุมชน ซึ่งน กจากจะใช้เป็นที่ ยู่ า ัยแล้  ยัง
ามารถดัดแปลงใ ้เป็น ถานประก บธุรกิจ รื ท าการค้า

ได้ด้ ย โดย ่ นใ ญ่จะมีพื้นที่แคบจึงนิยม ร้าง ลายชั้น 
) พัก พาร์ทเม้นท์ คื  ที่ ยู่ า ัยที่มีลัก ณะคล้าย

าคารพาณิชย์ โดยจะมี ลายชั้น แบ่งเป็น ลาย  ้ ง โดย
่ นใ ญ่จะ ร้างไ ้เพื่ เช่า า ัย 

) ที่ดิน คื  ที่ดินจัด รร เช่น ที่ดินเปล่าเพื่ ใช้ในการ
ร้างบ้าน ที่นา เป็นต้น  

 การจัดการงาน ัง าริมทรัพย์ คื  การจัดการงานที่มี
ค ามเกี่ย ข้ งกับ ัง าริมทรัพย์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 การเช่า ัง าริมทรัพย์ คื  การท า ัญญาเช่าบ้าน 

าคาร รื ถานที่ติดตั้งป้ายโ ณา รื แผง ินค้า 
เนื่ งจากผู้ประก บธุรกิจไม่มี เ งินทุนเพียงพ ที่จะซื้
ทรัพย์ ินเป็นข งตนเ ง การเช่านั้นจะมีการท า ัญญาเช่า
ระ ่างผู้เช่า และผู้ใ ้เช่า โดยจะมีการก า นดระยะเ ลาใน
การเช่า ราคาและ ื่น   
 การขาย ัง าริมทรัพย์ ามารถแบ่ง กเป็น  
ประเภทได้ดังนี้ 

 การขายที่ดิน มายถึง การขายที่ดินเป็นแปลง  
ซึ่งมีทั้งแบบแปลงใ ญ่ และแบบแบ่งเป็นแปลงย่ ย  เพื่
แบ่งขายใ ้กับผู้ซื้ ทั่ ไป 

 การขายที่ดินพร้ ม ิ่งปลูก ร้าง มายถึง การขาย
บ้านพร้ มที่ดิน โดยจะขายเป็นราคาที่ร มทั้งบ้าน และที่ดิน
แล้  เช่น มู่บ้านจัด รร ทา น์เ ้า ์ เป็นต้น 

 การขาย าคารชุด มายถึง การขาย ้ งชุด 
าคารชุด รื กลุ่ม าคารชุดเพื่ เป็นที่ ยู่ า ัย รื

ประก บธุรกิจ และ าคาร  านักงานเพื่ ขาย  
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บแบบ Responsive 
        เ ็บแบบ  คื  เ ็บไซต์ที่มีการ กแบบ
เพียงครั้งเดีย  แต่ ามารถใช้ได้กับทุกขนาดข ง น้าจ  รื
ที่เรียก ่า     โดยเ ็บไซต์จะ ามารถตร จจบั
ขนาดข ง น้าจ แ ดงผล และปรับขนาด และ  ใ ้

       ( )  
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เ มาะ ม ตามขนาดข ง น้าจ ข ง ุปกรณ์ที่ใช้งานโดย
ัตโนมัติ โดย า ัยการท างานร่ มกันระ ่างเทคโนโลยีต่าง 
 ดังต่ ไปนี้  คื   ข งเ ็บแบบ   

รูปภาพแบบ   และ    
 ประโยชน์ข งการ กแบบเ ็บแบบ  มี
ดังต่ ไปนี้ 
 )/ ามารถแ ดงผลได้ ยงาม บนขนาด น้าจ ที่
แตกต่างกัน 
       )/ กแบบเพียงครั้งเดีย  แต่ ามารถใช้ได้กับขนาด
น้าจ ท่ี ลาก ลาย  

       )/ผู้ใช้งาน ามารถดูข้ มูลได้ง่าย โดยไม่ต้ งขยาย 
เพราะ เ ็บไซต์มีการปรับขนาดตั เ งได้ตามค ามเ มาะ ม
ข ง น้าจ ผู้ใช้งาน  
        )/ประ ยัดเ ลา และค่าใช้จ่ายได้มากก ่าการท า
เ ็บไซต์ ลายเ ็บไซต์ เช่น การท าเ ็บไซต์ นึ่ง  า รับ
แ ดงผลบนค มพิ เต ร์ และ ีกเ ็บไซต์  า รับ มาร์ทโฟน  
        )/ช่ ยในเรื่ งข งการท า  (   

) 
 ข้ เ ียข งเ ็บแบบ  คื  ปัญ าจาก

การเขียนโค้ดเดีย  ใ ้ร งรับ ลาย   จึง าจท าใ ้
เกิดปัญ า เช่น โทร ัพท์มื ถื ที่มี น้าจ ขนาดเล็ก ถึงแม้
เราจะซ่ นเนื้ าบาง ่ นท่ีไม่จ าเป็นเ าไ ้ เช่น โ ณา แต่
ในบางเ ็บบรา เซ ร์ ข้ มูลเ ล่านี้ยังจะถูกโ ลดเข้ามา ยู่ 
ร มไปถึงเรื่ งข ง/ / /ที่ เราไม่ได้ไปลด/

/ /ข งตั / /จริ ง /ท าใ ้ โทร ัพท์มื ถื
จ าเป็นต้ งโ ลดรูปเดีย กับรูปที่ใช้แ ดงบน/ /ท า
ใ ้เ ียเ ลาโดยไม่จ าเป็น  
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุด้วย UML

  เป็นภา ามาตรฐาน  า รับ ร้างแบบพิมพ์
เขีย ใ ้แก่ระบบงาน ามารถใช้ยูเ ็มแ ลในการ ร้าง
มุมม ง   ก า นดรายละเ ียดเพื่ ร้างระบบงานและจัดท า
เ ก าร ้าง ิงใ ้แก่ระบบงานได้  
  ประก บด้ ย  ่ น ลักคื  )  ) 

 )  ซึ่งมีรายละเ ียดดังนี้ 

)/ /แบ่ง/ /ประเภท/ได้แก่/ 
   รื  ม ดโครง ร้าง  
   รื  ม ดพฤติกรรม 
   รื  ม ดการจัดกลุ่ม มู่  
   รื  ม ดค า ธิบาย 
)  ค าม ัมพันธ์ใน  ประก บ

ไปด้ ย 
  / รื  ค ามขึ้น ยู่ ต่ กันจะใ ้

ค าม มาย ่าเมื่ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ่ น นึ่งแล้ จะ
่งผลกระทบถึง ีก ่ น น่ึง 

  / รื /ค าม ัมพันธ์จะแ ดงถึ ง
ค าม ัมพันธ์ระ ่าง  

   รื  การ ืบท ดคุณ มบัติ รื  
 

  รื  การท าใ ้ท างานได้จริง 
)  ข ง  แบ่ง กได้เป็น  

ลักในที่น้ีจะใช้   ในการ ธิบายซึ่งได้แก่ 
  / / /ในการพัฒนาระบบงานใด  

นั้น การเก็บร บร มค ามต้ งการข งผู้ใช้มีค าม  าคัญมาก 
และจะท าในระยะแรก  ข งการพัฒนาระบบงานเ ม   

  เ ป็ น   ที่ ท า น้ า ที่   
 

    จ ะบ กล าดับการท างาน
ข งระบบ โดยมี  และ เ ลาเป็นตั ก า นดล าดับ
ข งงาน 

    ป ร ะ ก ย ด้ ย   แ ล ะ
ค าม ัมพันธ์ต่าง  ระ ่าง  เช่น  

  เป็นต้น   ยัง
ามารถท าการแ ดงรายละเ ียดภายใน  แต่ละ  

ได้ ่ ามี   ะไรบ้ าง  และ  เป็น
ย่างไร   

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับ Google Map API
 การท างานข งแผนที่  /ถูก กแบบ และ
พัฒนาใ ้ใช้งานง่าย ผู้ใช้บริการ ามารถใช้ได้โดยไม่ต้ ง
ติดตั้ ง โปรแกรมใด  บนเครื่ งค มพิ เต ร์ก่ นใช้ 

       ( )  
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น กจากนี้แผนที่ข ง  ยัง นุญาตใ ้ผู้ใช้ ามารถน า
แผนที่ข ง  ไปติดตั้งได้โดยใช้ ่ นต่ ประ าน
โปรแกรมประยุกต์ข ง  (   ) และ
ร้างบริการต่ ย ดขึ้นได้ ผู้ใช้ ามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่

แทรกแผนที่เข้าไปเป็น งค์ประก บ ่ น นึ่งข งเ ็บ รื
แ พพลิเคชันที่ต้ งการได้ โดยเขียนเป็นภา า  
(    ) และภา า  
ในรูปแบบที่ไม่ ลับซับซ้ นนัก    มีขีด
ค าม ามารถก ้างข าง โดยเน้นในด้านการน าเ น ข้ มูล
แผนที่ในลัก ณะ มุดปัก (     ) ซึ่ง

ามารถก า นดใ ้แ ดงข้ มูลประก บแผนที่ได้ รื
ามารถแ ดงแผนที่ แบบเ ้น  ( ) แบบพื้ นที่  

( ) และพื้นผิ ซ้ น (  )  
3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

      ท ี ชั ย  ภิ ญ ญ า ร ร ธน ะ  ( )   ไ ด้
ท าการ ึก าการพัฒนาระบบเทคโนโลยี าร นเท เพื่ การ
แนะน าลูกค้า และการจัดการกระบ นการต่าง  ในธุรกิจ
บ้านจัด รร และ ัง าริมทรัพย์  ด้ ยการน าระบบ
เทคโนโลยี าร นเท เข้ามาใช้ โดยระบบ ามารถจัดเก็บ
ข้ มูลได้จริง กรายงานท่ีเกี่ย ข้ งได้ ร มทั้งช่ ยประ ยัด
ค่าใช้จ่ายต่าง   

 พ ล ฉ ก า จ / ิ ริ เ ลื ง ท ง / ( )   ไ ด้
ท าการ ึก าระบบ าร นเท ภูมิ า ตร์เพื่ การจัดการ
ธุรกิจ ัง าริมทรัพย์ มี ัตถุประ งค์เพื่ ใ ้ ามารถติดตาม
ข้ มูลการก่ ร้างบ้านข งตนได้ ะด ก และช่ ยในการ
บริ ารงาน และแก้ไขปัญ าได้ ย่างทันท่ งที โดยพัฒนาใน
รูปแบบ   มีการน า   มา
แ ดงแผนที ่และมีการจัดท ารายงานต่าง   

นิชัย พร ัฒนาเจริญ ( )   ได้ท าการ ึก า
เรื่ งระบบค้น าข้ มูล ัง าริมทรัพย์ผ่านทาง ินเต ร์เน็ต 
มีแน คิดเกี่ย กับการค้น าข้ มลู ัง าริมทรัพย์โดยใช้
ินเต ร์เนต็ โดยระบบนีไ้ด้ถูกพัฒนาโดยใช้   

 ซึ่งเป็นแ พพลิเคชัน  า รบั ินเต ร์เนต็ และมีการ
กแบบฐานข้ มูลโดยใช้   

4. วิธีการศึกษา  มีดังนี้
)/ ึก า และร บร มข้ มูลเกี่ย กับการจัดการงาน

ัง าริมทรัพย์ ึก าแน คิดเกี่ย กับการ ิเคราะ ์ การ
กแบบระบบผ่านเ ็บไซต์แบบ  การ ร้าง

ฐานข้ มูลด้ ย แน คิดเกี่ย กับภา า   
 และ  แน คิดเกี่ย กับแผนที่บน   
)/ ิ เ ค ร า ะ ์ ข้ มู ล เ กี่ ย กั บ ก า ร จั ด ก า ร ง า น

ัง าริมทรัพย์ ิเคราะ ์แน คิดเกี่ย กับการ กแบบ
ระบบผ่านเ ็บไซต์แบบ  การ ร้างฐานข้ มูล
ด้ ย แน คิดเกี่ย กับภา า    และ 

 แน คิดเกี่ย กับแผนที่บน    
) กแบบระบบการจัดการงาน ัง าริมทรัพย์ผ่าน

เ ็บแบบ  เช่น    า รับผู้ใช้งาน 
และผู้ดูแลระบบ  เ ็บไซต์ ฐานข้ มูล ฟังก์ชันข ง
เ ็บไซต์ 

) พัฒนาระบบการจัดการงาน ัง าริมทรัพย์ผ่านเ ็บ
แบบ  จากการ ึก าร บร มข้ มูล ิเคราะ ์ 
แ ล ะ ก แ บ บ  เ พื่ ใ ้ ไ ด้ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ง า น

ัง าริมทรัพย์ผ่านเ ็บแบบ  
)/ทด บการ ใ ช้งานข งระบบการจัดการงาน

ัง าริมทรัพย์ผ่านเ ็บแบบ  ลังจากที่ท า
การพัฒนาเ ร็จแล้  เพื่ ตร จ บการท างาน และค้น า
จุดบกพร่ งข งระบบ 

) แก้ไขข้ บกพร่ งที่เกิดขึ้น ลังจากการทด บใช้งาน
ระบบการจัดการงาน ั ง าริมทรัพย์ผ่ านเ ็บแบบ 

  
)/ประเมินการท างานข งระบบการจัดการงาน

ัง าริมทรัพย์ผ่านเ ็บแบบ  จากผู้ใช้งาน 
เพื่ ใ ้ได้ทราบถึงค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้งาน และจัดท า
เ ก ารเพื่ ประก บการน าเ น  
5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย า ัย

ลักการ  (   ) มาใช้ใน
การ ิเคราะ ์และ กแบบระบบงาน ธิบายการท างานข ง
ระบบ เป็น ัญลัก ณ์ รื ธิบายด้ ยภาพประก บต่าง  

       ( )  
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ประก บด้ ย    ดังแ ดงในรูปที ่   
 ดังแ ดงในรูปที่  

 รูปที ่1    ภาพร มข งระบบ 

  รูปที ่2   ภาพร มข งระบบ 
5.2 ผลการพัฒนาระบบ 

   จากการพัฒนาระบบการจัดการงาน ัง าริมทรัพย์ 
ามารถแยกรายระเ ียดระบบ ซึ่งได้ผล น้าจ แบ่งเป็น  
่ น ดังแ ดงในรูปที ่    ดังนี้   

รูปที ่3 น้าจ ลักข งระบบ 

รูปที ่4 น้าจ แ ดงรายละเ ียด ัง าริมทรัพย ์

รูปที ่5  น้าจ แ ดงต าแ น่ง งั าริมทรัพย ์

ภาพ 6 น้าจ เข้า ู่ระบบ 

รูปที ่7 น้าจ จัดการข้ มูลพนักงาน 

       ( )  
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รูปที ่8 น้าจ จัดการข้ มูล ัง าริมทรัพย ์

รูปที ่9 น้าจ จัดการการจ ง 

รูปที ่10 น้าจ จัดการการขาย 

รูปที ่11 น้าจ จัดการรายงาน 

5.3 ผลการประเมิน 
  ตาราง 1 ผลการประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพ
ข งระบบ 

 ตาราง  แ ดงผลการประเมินค ามพึงพ ใจข ง
ผู้ใช้งานระบบ พบ ่าผู้ต บแบบ บถามมีค ามคิดเ ็น
เกี่ย กับการประเมินระบบการจัดการงาน ัง าริมทรัพย์
ผ่ า น เ ็ บ แบบ   โ ดยมี ค ามพึ งพ ใจ ใ น
ประ ิทธิภาพข งระบบ ยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  
.  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .  

5.4 สรุปผลการศึกษา 
  ระบบการจัดการงาน ัง าริมทรัพย์ผ่านเ ็บแบบ 

 ามารถช่ ยใ ้เจ้า น้าที่ ัง าริมทรัพย์
จัดการงาน ั ง าริมทรัพย์ ได้ ย่ างมีประ ิทธิภาพ 
น กจากนี้ระบบยัง ามารถ ืบค้น ัง าริมทรัพย์ได้ง่าย 
ะด ก ร ดเร็  และ ามารถเข้าถึงได้ทั้ง มาร์ทโฟน แท็บ

เล็ต และเด ก์ท็ ป  

6. เอกสารอ้างอิง
  ัง าริมทรัพย์. ืบค้นเมื่   มีนาคม  จาก 

:// . . . : /
/  / / .  

  การเช่า ัง าริมทรัพย์. ืบค้นเมื่   ตุลาคม  
จ า ก  :// . . / / . 

 
  การรับรู้รายได้  า รับธุรกิจ ัง าริมทรัพย์. ืบค้นเมื่  

 ตุลาคม  จาก :// . . / 
 / .  

  ค า ม ม า ย เ ็ บ  . ื บ ค้ น เ มื่   
พฤ จิกายน   จาก :// . / 

/ /  

       ( )  
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  / / / / ./ ื บ ค้ น เ มื่  
 พฤ จิกายน  จาก :// .  
.  / /  .  

 /ท ีชัย ภิญญา รรธนะ. ( ). การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแนะน าลูกค้าและการ
จัดการกระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจบ้านจัดสรรและ
อสังหาริมทรัพย์. การ ึก าค้นค ้าด้ ยตนเ ง ท.ม.  
ม า ิทยาลัย ิลปากร  นครปฐม. 

 /พลฉกาจ ิริเ ลื งท ง. ( ). ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ . 
ก า ร ึ ก า ค้ น ค ้ า ด้ ย ต น เ ง  ท . ม .  
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์  กรุงเทพม านคร. 

 /นิชัย พร ัฒนาเจริญ. ( ). ระบบค้นหาข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต. การ ึก าค้นค ้า
ด้ ยตนเ ง ถ.บ. /ม า ิทยาลัยพระจ มเกล้าธนบุรี  
กรุงเทพม านคร. 

       ( )  
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การพยากรณ์และค้นหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การจัดรูปแบบการทํางานแบบทีมเวิร์ค 

Forecasting and Find the Relationship of Factors Affecting the  
Formatting Working Team. 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

5640011091@psu.ac.th, 5640011096@psu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากฎความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดรูปแบบการทํางานแบบทีม
เวิร์คซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
จํานวน 856 ระเบียน โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ด้วย 
อัลกอริทึม APRIORI ในการจัดกลุ่มข้อมูลน้ีจําเป็นต้องมี
องค์ประกอบของข้อมูล คือค่าความเชื่อมั่นที่ได้จากข้อมูล
เท่ากับ 90.00% และมีค่าสนับสนุน (Minimum support) 
เท่ากับ 0.6 ซ่ึงแสดงว่าการทดลองที่ ได้จากกฎการหา
ความสัมพันธ์ได้ใกล้เคียงกับค่าจริง และผลการค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ โดยพบกฎที่ดีที่สุดทั้งหมด 4 กฎ 

 
Abstract 

This research is intended to search for the 
relationship rule of the factors that affect the 
formatting of Teamwork which analyzes the data 
from the information collected in the Prince of 
Sonekla University campuses, Surat Thani, 
number of 856 records by using the technical 
rules the relationship with the algorithm APRIORI 
in the group the information it needs to have the 
elements of the data is the value of confidence 
from the data as 90.00%, Minimum support: 0 .6, 
which indicates that the trial of the rules of the 
relationship is closest to the actual value and the 
results of the search rule relationships by rule 
found the best of all 4 best rules. 

คําสําคัญ: การจัดรูปแบบการทํางานแบบทีมเวิร์ค เทคนิค
กฎความสัมพันธ์ อัลกอริทึม APRIORI 
 
1. บทนํา 

การจัดรูปแบบการทํางานแบบทีมเวิร์ค เป็นการรวมตัว
กัน ของคน หลายคน เพื่ อ ร่ วมกั นทํ างาน ให้ ป ระส บ
ความสําเร็จ โดยมีเป้าหมายในการทํางานที่เหมือนกัน มี
ความเข้าใจในจุดประสงค์ของงานตรงกัน และการทํางาน
แบบทีมนี้ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทํางานใน
ปัจจุบัน แม้การทํางานเป็นทีมจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทํางานเป็นทีม
แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าในแต่ล่ะ
งานมีการทํางานเป็นทมีจริงหรือไม่ หากมีแล้วจะมีปัจจัยตัว
ใดบ้างที่ส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมเวิร์ค ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาในเรื่องของการทํางานเป็นทีมและผลจากการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะเป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีปัจจัยตัวใดบ้างที่
มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็นทีมเวิร์ค 

การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) [1,2] คือหนึ่งใน
การกระบวนการสกัดความรู้ การวิเคราะห์ เพื่อค้นหา
รูปแบบความสัมพันธ์จากข้อมูลหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วย โป รแกรมคอมพิ วเตอร์ที่ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ โดยมุ่งตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลต่างๆ 
โดยมีเทคนิคหลายวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น  (1) การ
สร้าง ตัวแบบในการทํานาย (Predictive Modeling) คือ
การนํา ข้อมูลเหล่านั้น มาสร้างตัวแบบ เพื่อการทํานาย
เหตุการณ์ในอนาคต โดยมีการใช้ข้อมูลในการสอน (Train) 
ให้กับระบบก่อนเทคนิคในลักษณะนี้ ได้แก่ เทคนิคการจัด
หมวดหมู่  (Classification) และ เทคนิคการพยากรณ์ 
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(Prediction) และ (2) การสร้างตัว แบบในการบรรยาย 
(Descriptive Modeling) คื อ การ นําข้อ มูลที่ มีอยู่ มา
ศึกษา เป็นการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ เทคนิคในลักษณะนี้
ได้แก่ เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) และการ
ค้นพบกฎความสัมพันธ์ (Association Rule Discovery) 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเทคนิคการทําเหมือง
ข้อมูลมาใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การทํางานแบบทีมเวิร์ค ซึ่งการทดลองโดยใช้ข้อมูลจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ใช้การทําเหมืองข้อมูลด้วยเทคนิค
กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ด้วยอัลกอริทึม 
APRIORI ซึ่งเป็นอัลกอริทึมในการค้นหากฎความสัมพันธ์
เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการทํางาน
แบบทีมเวิร์ค ซึ่งจะนําเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง วิธีการดําเนินการวิจัย สรุปผลการทดลอง และ 
ข้อเสนอแนะ ตามลําดับต่อไป 

 
2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.1 การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) การทํ า
เหมืองข้อมูล คือ [1 , 2] กระบวนการสกัด ความรู้  การ
วิเคราะห์ เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์จากข้อมูลหรือ
ฐาน ข้อมู ลขนาด ใหญ่ ด้ วย                  โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติ  โดย
จะมุ่ง ตรวจสอบหรือค้นข้อมูลเพื่อหารูปแบบหรือความ
เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันของข้อมูลต่างๆ 

ข้ันตอนที่  1 เตรียมข้อมูล (data preparation) ถ้า
ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือเหมาะสม จะต้องมี การ
ปรับข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ กันให้อยู่ใน รูปแบบ
ที่โปรแกรม data mining จะเรียกใช้งานและ สามารถทํา
การวิเคราะห์ได้   

ข้ันตอนที่  2 ลดขนาดของข้อมูล (data reduction) 
การจะหาโมเดลหรือ pattern ที่ ข้อมูลส่วนใหญ่ แสดง 
ลักษณะเหล่านั้นออกมาเหมือนกัน    

ข้ันตอนที่  3 ค้นหาโมเดล (หรือความสัมพันธ์) จาก
ข้อมูล (data modeling/discovery) กระบวนการค้นหา 
โมเดลหรือความสัมพันธ์จะเริ่มจากข้อมูลเริ่มต้นจํานวนไม่ 
มากนัก จากน้ันนําผลที่ได้จากกระบวนการค้นหา ไป ยืนยัน
กับข้อมูลทดสอบ ถ้าผลที่ได้ยังไม่น่าพอใจอาจจะ ต้องปรับ
ค่าพารามิเตอร์บางตัวของ learning method และเริ่ม
กระบวนการค้นหาใหม่กับข้อมูลจํานวนมากขึ้น จนกว่าผลที่
ได้มี ค วามถู กต้ องอยู่ ใน ระ ดับ ที่ ยอ มรับ ได้จึ งจะ  จบ
กระบวนการค้นหา 

ข้ันตอนที่  4 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล (solution 
analysis) โมเดลหรือความสัมพันธ์ที่หามาได้ในขั้นตอนที่ 3 
จะต้องถูกนํามาทดสอบอัตราความผิดพลาดและ วิเคราะห์
ความซับซ้อนของรูปแบบโมเดล ถ้าอัตราความ ผิดพลาดยัง
สูงเกินไป อาจจะต้องย้อนกลับไปที่ข้ันตอนที่ 3 อีกครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงโมเดลให้ถูกต้องยิ่งข้ึน ในทํานอง เดียวกัน ถ้าโมเดล
ที่หามาได้มีรูปแบบที่ซับซ้อนเกินไปจน ยากต่อการทําความ
เข้าใจ อาจจะต้องย้อนกระบวนการ กลับไปที่ขั้นตอนที่ 3 
เพื่อให้หาโมเดลใหม่ที่มีความถูกต้อง เท่าเดิมแต่มีรูปแบบที่
ซับซ้อนน้อยลง 

2.2 การค้น ห ากฎความ สัมพั น ธ์  (Association 
Rule) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่แฝงอยู่ในข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลแบบ  Transaction ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ 
คลังข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อค้นหารูปแบบที่เกิดบ่อย (Frequent- 
Pattern) หรือสามารถค้นหาว่ามีไอเท็ม (Items) หนึ่ งๆ 
สัมพันธ์กับไอเท็มตัวใดบ้าง  (Association)  หรือสามารถ
ค้ น ห าทิ ศ ท า งข อ งค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่า ง ไอ เท็ ม 
(Correlation: สหสัมพันธ์) การค้นหากฎความสัมพันธ์ คือ 
[3] การค้นหากฎความสัมพัน ธ์ของข้อมูล โดยค้นหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล ทั้งสองชุดหรือมากกว่าสองชุดขึ้นไป
ไว้ด้วยกัน ความสําคัญของกฎทําการวัดโดยใช้ข้อมูลสองตัว
ด้วยกัน คือค่าสนับสนุน (Support) ซ่ึงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
การ ดําเนินการที่กฎสามารถนําไปใช้ หรือเป็นเปอร์เซ็นต์
ของ การดําเนินการที่กฎที่ใช้มีความถูกต้อง และข้อมูลตัวที่ 
สองที่นํามาใช้วัดคือค่าความมั่นใจ (Confidence) ซ่ึงเป็น 
จํานวนของกรณีที่กฎถูกต้องโดยสัมพันธ์กับจํานวนของ 
กรณีที่กฎสามารถนําไปใช้ได้ ในการหากฎความสัมพันธ์ นั้น
จะมีขั้นตอนวิธีการหาหลายวิธีด้วยกัน แต่ขั้นตอนวิธีที่ เป็นที่
รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายคือ อัลกอริทึม APRIORI ซึ่งเป็น
อัลกอริทึ มตัวหน่ึงที่ สามารถนํามาใช้ใน การค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ในเหมืองข้อมูลได้ 

 
 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ทําการ เก็บ

รวบรวมข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี เพื่อนํามาค้นหาความสัมพันธ์ ของปัจจัยการ
พยากรณ์การจัดรูปแบบการทํางานแบบทีมเวิร์ค เพื่อไม่ให้
ส่ งผลกระทบต่อการทํ างานเป็ นที ม เวิร์ค และให้เกิ ด
ข้อผิดพลาดในการทํางานเป็นทีมน้อยที่สุด และส่งผลให้การ
ทํางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากที่ โดยมีวิธีการวิจัยดังน้ี 
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3.1 การเตรียมข้อมูล 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ข้อมูลที่

เก็บรวบรวมได้ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี โดยทําแบบสอบถาม จํานวน 856 ระเบียน 
โดยมีข้อมูลแต่ล่ะ attribute ดังต่อไปนี้  1. สมาชิกทุกคน
ต้องรู้ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงาน และมีความสํานึก
ผูกพันธ์ที่จะร่วมปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นั้นอย่างจริงจัง 2. สมาชิกของทีมรู้ถึงความรู้ ความสามารถ 
และพฤติกรรมของตนเอง และของเพื่อนร่วมทีมของตนเป็น
อย่างดี 3. สมาชิกในทีมรู้กระจ่างถึงบทบาทของตนในการ
ทํางานร่วมทีม และแสดงบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม         
4. มีกฎระ เบียบ  และมาตรฐานในการปฏิบั ติงาน เพื่อ
ควบคุมและคุ้มครองให้สมาชิกได้ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมี
ผลดีปลอดภัย และราบรื่น 5. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีใน
ระหว่างสมาชิก 6. มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขจัด
ปัญหาขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น 7. มีวิธีการที่สมาชิกร่วมปฏิบัติ
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน 8. มีวิธีการที่ปฏิบัติ
เป็นประจําสมํ่าเสมอในการสร้างความรู้สึกในระหว่างสมาชิก
ให้มี สํานึกในความเป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกัน 9. มีวิธีการ
ทํางานที่ดี 10. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการร่วมทํางาน
อยู่เสมอ และทําการกรองข้อมูล (Data Cleaning) สําหรับ
การค้นหากฎความสัมพันธ์โดยทําการแปลงข้อมูล (Data- 
Transformation) เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมสําหรับ
การนําไปใช้ค้นหากฎความสัมพันธ์ ซึ่งกําหนดเกณฑ์ระดับ 
ความพึงพอใจที่มีผลต่อการจัดรูปแบบการทํางานแบบทีม
เวิร์ค ดังตารางที่ 1  

  
ตารางที ่1: เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 

คะแนน ระดบั 
1 Lowest 
2 Low 
3 Normal 
4 High 
5 Highest 

 
จากตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ระดับความพึงพอใจในการให้
คะแนน การพยากรณ์และค้นหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดรูปแบบการทํางานแบบทีม
เวิร์ค และนําระดับคะแนนไปค้นหากฎความสัมพันธ์
เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดรูปแบบการทํางานแบบ
ทีมเวิร์ค 

 
ตารางที่ 2: ตัวอย่างข้อมูลการพยากรณ์การจัดรูปแบบ
การทํางานแบบทีมเวิร์ค  
ข้อ ระดบัคะแนน 
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
2 4 5 4 3 3 5 4 5 4 5 
3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 
4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 4 
5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
6 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
8 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
9 4 5 4 4 5 2 3 5 5 4 
10 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 
 
จากตารางที่  1 แสดงตัวอย่างข้อมูลการพยากรณ์การ
จัดรูปแบบการทํางานเป็นทีมแต่ล่ะข้อมีคะแนนในเกณฑ์
ระดับความพึงพอใจที่เท่าไร และข้อมูลแต่ล่ะ attribute มี
ดงต่อไปน้ี 1. สมาชิกทุกคนต้องรู้ และเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของงาน และมีความสํานึกผูกพันธ์ที่จะร่วมปฏิบั ติการ 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นอย่างจริงจัง  2. สมาชิก
ของทีมรู้ถึงความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมของตนเอง 
และของเพื่อนร่วมทีมของตนเป็นอย่างดี 3. สมาชิกในทีมรู้
กระจ่างถึงบทบาทของตนในการทํางานร่วมทีม และแสดง
บทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม 4. มีกฎระเบียบ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมและคุ้มครองให้
สมาชิกได้ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีผลดีปลอดภัย และราบรื่น 
5. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ ดีในระหว่างสมาชิก 6. มี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดปัญหาขัดแย้งที่อาจ
เกิดข้ึน 7. มีวิธีการที่สมาชิกร่วมปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการทํ างาน 8. มีวิธีการที่ ป ฏิบัติ เป็นป ระจํา
สม่ําเสมอในการสร้างความรู้สึกในระหว่างสมาชิกให้มี สํานึก
ในความเป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกัน 9. มีวิธีการทํางานที่ ดี 
10. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการร่วมทํางานอยู่เสมอ  
 

3.2 การค้นหากฎความสัมพันธ์ 
  ผู้วิจัยได้ทําการค้นหากฎความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี
ผลต่อการจัดรูปแบบการทํางานแบบทีมเวิร์ค ด้วยโปรแกรม 
WEKA เวอร์ชัน 3.6 เช่นเดียวกัน เพื่อค้นหาและวิเคราะห์
ความพันธ์ของ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดรูปแบบการทํางาน
แบบทีม เวิร์ค  โดยใช้ กฎความสัมพัน ธ์ด้วย อัลกอริทึ ม 
APRIORI และมีค่าค่าสนับสนุน (Minimum support) ทาส
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กับ  0.6 ค่าความเชื่อมั่นที่ ได้จากข้อมูลเท่ากับ  90.00%  
จากข้อมูลทั้งหมด 856 ระเบียน 
 
4. ผลการดําเนินงาน 
 4.1 ผลการค้นหากฎความสัมพัน ธ์ด้วยอัลกอริทึม 
APRIORI 
 จากผลการดําเนินการค้นหากฎความสัมพันธ์ของ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการจัดรูปแบบการทํางานแบบทีมเวิร์ค ได้พบกฎ
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 4 ข้อ ดังนี้ 

1. ถ้าเกิดความร่วมมือในการทํางาน เท่ากับ 5 และการ
สร้างความรู้สึกในระหว่างสมาชิกให้มีสํานึกในความเป็นกลุ่ม 
เท่ากับ 5 และถ้ามีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการร่วมทํางาน
อยู่เสมอ เท่ากับ 5  แล้วจะมีวิธีการทํางานที่ดี เท่ากับ 5 
ด้วย  มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 96 

2. ถ้ามีกฎระเบียบ  และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
เท่ากับ 5 และมีวิธีการที่สมาชิกร่วมปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการทํางาน เท่ากับ 5 แล้วจะมีวิธีการทํางาน
ที่ดี เท่ากับ 5 ด้วย มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 91 

3. ถ้ามีวิธีการที่ให้สมาชิกร่วมปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการทํางาน เท่ากับ 5 และมีการสร้างบรรยากาศที่
ดีในการร่วมทํางานอยู่ เสมอ เท่ ากับ  5 แล้วจะมี วิธีการ
ทํางานที่ดี เท่ากับ 5 ด้วย มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 91 

4. ถ้ามีระบบการติดต่อส่ือสารที่ดีในระหว่างสมาชิก 
เท่ากับ 5 และมีวิธีการที่ให้สมาชิกร่วมปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการทํางาน เท่ากับ 5 แล้วจะมีวิธีการทํางาน
ที่ดี เท่ากับ 5 ด้วย มีช่วงความเชื่อมั่น ร้อยละ 90 

จากกฎข้อที่ 1 ขยายความได้ว่าถ้ามีความร่วมมือในการ
ทํางาน และสร้างความรู้สึกที่ดี และมีการสร้างบรรยากาศที่
ดี แล้วจะมีวิธีการทํางานที่ดีด้วย 

จากกฎข้อที่ 2 ขยายความได้ว่าถ้ามีกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานดี และมีความร่วมมือในการทํางาน แล้วจะมี
วิธีการทํางานที่ดีด้วย 

จากกฎข้อที่ 3 ขยายความได้ว่าถ้ามีความร่วมมือในการ
ทํางานที่ดี และมีการสร้างบรรยากาศที่ดี แล้วจะมีวิธีการ
ทํางานที่ดีด้วย 
จากกฎข้อที่ 3 ขยายความได้ว่าถ้ามีการติดต่อสื่อสารที่ดี 
และมีความร่วมมือในการทํางานที่ดี แล้วจะมีวิธีการทํางานที่
ดีด้วย 
 
5. สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 

ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่ส่งผลการจัดรูปแบบการทํางานแบบทีมเวิร์คโดย

วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จํานวน 
856  ระเบียน สําหรับ การค้นหา กฎความสัมพันธ์โดยใช้
เทคนิคกฎความสัมพันธ์ด้วย อัลกอริทึม APRIORI ผลการ
ทดลอง มี ค่ า Minimum support: 0.6 และมี ค่ าความ
เชื่ อมั่นที่ ได้จากข้อมูลเท่ากับ  90.00% ซึ่ งแสดงว่าการ
ทดลองที่ได้จากกฎหาความสัมพันธ์ได้ใกล้เคียงกับค่าจริง 
เป็นประโยชน์ในการจัดรูปแบบการทํางานแบบทีมเวิร์คได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการค้นหากฎ ความสัมพันธ์ 
โดยพบกฎที่ดีที่สุดทั้งหมด 4 กฎ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี และ ผศ.ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ ที่เปิดการ
เรียนการสอน รายวิชาเหมืองข้อมูลและให้คําปรึกษาการใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูลในด้านต่างๆ ทําให้คณะผู้วิจัยมีความ
สนใจ และนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ดําเนินการวิจัยครั้งน้ี 

ขอข อบ คุณ คณ ะวิท ยาศ าสต ร์ และ เท ค โน โล ยี 
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฏร์ธานี ที่ให้การสนับสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
ดําเนินงาน 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1]  Tan, P., Steinbach, M., & Kumar. Introduction 
to data mining, Boston: Pearson Education,   
2006.  

[2] ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน. ฐานข้อมูลคลังข้อมูลและเหมือง 
ข้อมู ล . พิ มพ์ ค รั้ งที่  2. ป ทุ ม ธานี : สา นั กพิ ม พ์ 
มหาวิทยาลัย รังสิต, 2551. 

[3]  กฤษณะ ไวยมัย และธีระวัฒน  ์พงษ์ศิริปรีดา. การใช้
เทคนิค Association Rule Discovery เพื่อการจัดสรร
กฎหม าย ใน ก ารพิ จ า รณ าค ดี ค ว าม .  NECTECT 
Technical Journal Vol.III, No 11 

1153



การพยากรณ์แนวโน้มการสมัครงานให้ตรงกับความสามารถ 
และวุฒิการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ 

Forecasting the Trend Job to Match the Abilities and Qualifications of the 
Computer 

กัญญารัตน์ ทิน ุข  ณิชาภัทร คงนคร  ตรีเพชร ร ดโ ม้ง  
าขาเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ุต า กรรม 

ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์ ิทยาเขต ุรา ฎร์ธานี 
.  .  .  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเทคนิคเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) ช่วยในการตัดสินใจในการสมัครงานให้ตรง
กับความสามารถและวุฒิการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวนทั้ งสิ้น 100 
ระเบียน โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์(Associate Rule) 
เพื่อใช้ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม Aprirori 
ซึ่งพบว่าผลการทดลองที่ได้จากกฎหาความสัมพันธ์โดยใช้
อัลกอริทึม  Aprirori พบกฎที่ดีที่ สุดทั้ งหมด 12 กฎ  ที่
สามารถช่วยให้ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาตัดสินใจเลือกการ
สมัครงานให้ตรงกับความสามารถได้ 

Abstract 
This research aims to bring data mining 

techniques (Data Mining) help in making a 
decision to apply for a job to match the 
capabilities and educational background of the 
computer. Which analysis of the data from a 
query Total 100 records using association rules to 
search for an associate rule with an apriori 
algorithm. The results obtained from the 
correlation rules using algorithms Apriori find the 
best rules of all 12 rules that can help higher 
education decision to select apply for a job to 
match their ability. 

ค าส าคัญ: ุดม ึก า การ มัครงาน 

1. บทน า
 การ ึก าในระดับ ุดม ึก า  เป็นการ ึก าที่ไม่ได้
บังคับ ่าต้ งจบการ ึก าในระดับนี้ การ ึก าในระดับนี้
เป็นการ ึก าที่ ูงขึ้นมาจากการ ึก าในระดับมัธยม ึก า 
การ ึก าในระดับ ุดม ึก านั้นแบ่งได้ กเป็น  ระดับคื
ระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิต ึก า  า รับการจัด
การ ึก าในระดับ ุดม ึก าเป็น น้าที่ข งม า ิทยาลัย
และ ิทยาลั ย เป็ นผู้ ด า เนิ น การ ากผู้ เข้ า ึ ก าใน
ระดับ ุดม ึก าเรียนจบแล้ จะได้รับปริญญาบัตรเป็น
ัญลัก ณ์บ่งบ กถึงการผ่าน ลัก ูตรนั้น  การที่จะเข้า
ึก าต่ ในระดับ ุดม ึก าได้นั้นจ าเป็นต้ งผ่านการ บ

คัดเลื กเข้า ึก าต่ ก่ น ่งผลใ ้ ิธีการนี้ท าใ ้มีทั้งผู้ที่ได้
ิทธ์ิ ึก าต่ และผู้ที่ไม่ได้ ิทธ์ิ ึก าต่   า รับการ ึก าใน

ระดับ ุดม ึก ามีค าม  าคัญมากในการ มัครงาน เพราะ
มักมีการก า นด ุฒิการ ึก าขั้นต่ าในระดับปริญญาตรีและ
นัก ึก าบางคนที่จบใ ม่มักจะไม่มีทัก ะที่ตรงตามค าม
ต้ งการข ง าชีพด้ านค มพิ เต ร์  น กจากนี้ ยั งมี
ค าม  าคัญในการพัฒนาก าลังคนในการพัฒนาประเท ชาติ
ีกด้ ย 

 ดังนั้นงาน ิจัยนี้เล็งเ ็น ่าการท าเ มื งข้ มูล (  
) ามารถน ามาใช้เป็นเทคนิคในการ นับ นุนการ

ตัด ินใจในการ มัครงานใ ้ตรงกับค าม ามารถและ ุฒิ
การ ึก าด้านค มพิ เต ร์ 

       ( )  
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data mining)
 การท า เ มื งข้ มู ล  (  )  คื  

กระบ นการค้น าค าม ัมพันธ์ รูปแบบและเทคนิคที่ใช้ใน
การจัดการกับข้ มูลขนาดใ ญ่ โดยการเก็บข้ มูลจ าน น
มากไ ้ในคลังข้ มูล แล้ ใช้ ิธีการทางคณิต า ตร์และ ถิติ
ในการ ิเคราะ ์ข้ มูล เพื่ าค าม ัมพันธ์และน าข้ มูลที่มี
ยู่มา ิเคราะ ์แล้ ดึงค ามรู้มาพยากรณ์ รื ท านาย ิ่ง

ต่าง ที่เกิดขึ้น ซึ่งการค้น าค ามรู้ที่ ยู่ กมาเป็นข้ มูล 
(  ) 
 การท าเ มื งข้ มูลเป็นกระบ นการท างาน ( ) 
จากฐานข้ มูลขนาดใ ญ่ เพื่ ใ ้ได้ าร นเท และ ามารถ
น าไป ช่ ยในการตั ด ิน ใจ การท าเ มื งข้ มู ล เป็ น
กระบ นการในการค้น าค ามรู้จากฐานข้ มูลขนาดใ ญ่ซึ่ง
เป็นการก า นด ัตถุประ งค์ ซึ่งเป็นการก า นดข บเขต 
เป้า มาย และปัญ าที่เกิดขึ้นใ ้คร บคลุมและชัดเจน การ
ท าเ มื งข้ มูล เป็นกระบ นการ กัดค ามรู้ การ ิเคราะ ์ 
เพื่ ค้น ารูปแบบค าม ัมพันธ์จากข้ มูล รื ฐานข้ มูล
ขนาดใ ญ่ ซึ่ง ามารถน าไป ิเคราะ ์เชิง ถิติ โดยจะมุ่ง
ตร จ บ รื ค้นข้ มูลเพื่ ารูปแบบที่มีค ามเกี่ย ข้ ง
ัมพันธ์กันข งข้ มูลต่าง  ข้ มูลบางกลุ่ม ซึ่งจะช่ ยใ ้
ามารถท านายแน โน้มข งข้ มูลใ ม่ท่ีจะเกิดขึ้นใน นาคต

ได้ ร มถึงเข้าใจค าม ัมพันธ์ที่เช่ื มโยงข้ มูลแต่ละกลุ่ม
ย่ ยเข้าด้ ยกัน การท าเ มื งข้ มูลเป็นการแบ่ง ่ น
ฐานข้ มูล การ ร้างตั แบบในการท านายและการ ิเคราะ ์
การเช่ื มต่ ในการด าเนินงานข งการท าเ มื งข้ มูล จะใช้
ัลก ริทึมในการ ร้างตั แบบในการท านาย  ซึ่ งจาก

กระบ นการ ืบค้นค ามรู้ ามารถ รุปเป็นกระบ นการท า
เ มื งข้ มูลได้  ขั้นต นดังน้ี 
 ขั้นต นที่  เตรียมข้ มูล (  ) คื การ
ท าเ มื งข้ มูล ัลก ริทึมข งการท าเ มื งข้ มูล ยู่ใน
รูปแบบที่ไม่ถูกต้ ง รื ไม่เ มาะ ม จะต้ งมีการปรับข้ มูล
ที่ได้มาจากแ ล่งข้ มูลต่าง  เพื่ ใ ้ ยู่ในรูปแบบท่ี ามารถ
น าไป ิเคราะ ์ได้ 
 ขั้นต นที่   ลดขนาดข งข้ มูล (  ) 
การ าโมเดล รื   ที่ข้ มูลแ ดงลัก ณะ กมา
เ มื นกัน ลักการที่  าคัญข งการลดขนาดข้ มูลคื  การ
ท าใ ้ข้ มูลตั้งต้นมีขนาดลดลงโดย ูญเ ียลัก ณะ  าคัญ
ข งข้ มู ลน้ ยที่ ุ ด  เนื่ งจ ากข้ มู ล แต่ ละตั จะมี
ค าม  าคัญต่ การจัดกลุ่มข้ มูลไม่เท่ากัน ด้ ยเทคนิคการ

เลื กข้ มูลที่ดีจะ ท าใ ้ ามารถเลื กข้ มูลที่มีค าม  าคัญ
และ ามารถใช้เป็นตั แทนข งข้ มูล ่ นใ ญ่ได้ ข้ มูลที่มี
การร มกลุ่มกัน ย่าง นาแน่นจะเป็นข้ มูลที่มีค าม  าคัญ
ต่ การจัดกลุ่มข้ มูลใน นาคต 
 ขั้นต นที่  ค้น าโมเดล รื ค าม ัมพันธ์ จากข้ มูล 
(    ) เป็นกระบ นการค้น า
โมเดล รื ค าม ัมพันธ์ เริ่มต้นจากข้ มูลจ าน นไม่มาก 
จากนั้นน าผลที่ได้จากกระบ นการค้น าไปทด บกับข้ มลู 
ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่น่าพ ใจ าจจะต้ งปรับค่าพารามิเต ร์
บางตั ข ง ิธีการเรียนรู้  (  ) และเริ่ม
กระบ นการค้น าใ ม่กับข้ มูลจ าน นมากข้ึน จนก ่าผลที่
ได้ มี ค ามถูกต้ ง ยู่ ใน ระดั บที่ ย มรับ ได้  จึ งจะจบ
กระบ นการค้น า 
 ขั้นต นที่   ตร จ บและ ิเคราะ ์ผล (  

) โมเดล รื ค าม ัมพันธ์ที่ ามาได้ในข้ันต นที่  
จะต้ งถูกน ามาทด บ ัตราค ามผิดพลาดและ ิเคราะ ์
ค ามซับซ้ นข งรูปแบบโมเดล ถ้า ัตราค ามผิดพลาดยัง
ูงเกินไป าจจะต้ งย้ นกลับไปที่ขั้นต นที่  ีกครั้ง เพื่

ปรับปรุงโมเดลใ ้ถูกต้ งยิ่งข้ึนในท าน งเดีย กัน ถ้าโมเดลที่
ามาได้มีรูปแบบที่ซับซ้ นเกินไปจนยากต่ การท าค าม

เข้าใจ าจจะต้ งย้ นกระบ นการกลับไปที่ขั้นต นที่  
เพื่ ใ ้ าโมเดลใ ม่ที่มีค ามถูกต้ งเท่าเดิมแต่มีรูปแบบที่
ซับซ้ นน้ ยลง 

ภาพที่ 1 ิธีการค้น าค ามรู้จากการท าเ มื งข้ มูล 

2.2 การค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) 
 การค้น ากฎค าม ัมพันธ์  คื  การค้น ากฎ 

ค าม ัมพันธ์ข งข้ มูล โดยค้น าค าม ัมพันธ์ข งข้ มูล
ทั้ง งชุด รื มากก ่า งชุดขึ้นไปไ ้ด้ ยกันค าม  าคัญ
ข งกฎท าการ ัดโดยใช้ข้ มูล งตั ด้ ยกันคื ค่า นับ นุน 
( ) ซึ่ งเป็น เป ร์ เซ็นต์ข งการด าเนินการที่ กฎ
ามารถน าไปใช้ รื เป็นเป ร์เซ็นต์ข งการด าเนินการที่กฎ

ที่ใช้มีค ามถูกต้ ง และข้ มูลตั ที่ งที่น ามาใช้ ัดคื ค่า

       ( )  
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ค ามมั่นใจ ( ) ซึ่งเป็นจ าน นข งกรณีที่กฎ
ถูกต้ งโดย ัมพันธ์กับจ าน นข งกรณีที่กฎ ามารถน าไปใช้
ได้ ในการ ากฎค าม ัมพันธ์นั้นจะมีขั้นต น ิธีการ า ลาย
ิธีด้ ยกัน แต่ขั้นต น ิธีที่เป็นที่รู้จักและใช้ ย่างแพร่ ลาย

คื ัลก ริทึม  ซึ่งเป็น ัลก ริทึมตั นึ่งที่ ามารถ
น ามาใช้ในการค้น ากฎค าม ัมพันธ์ในเ มื งข้ มูลได้  
2.3 การพยากรณ์ (Forecasting) 

 การพยากรณ์  มายถึง การคาดคะเน รื การ
ท านายเ ตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน นาคต โดย ึก ารูปแบบ
การเกิดข งเ ตุการณ์จากข้ มูลที่เก็บร บร มไ ้ ย่างมี
ระบบ ซึ่งจะมีพื้นฐานการ างแผนระยะยา ในทุก  ด้านการ
พยากรณ์มีค าม  าคัญ ย่างยิ่งต่ บุคคลและ งค์กรในงาน
าขาต่าง  เพราะจะท าใ ้ทราบ ่าจะเกิดเ ตุการณ์ ย่างไร

ใน นาคตด้ ยค ามเช่ื มั่นระดับ นึ่ง ท าใ ้เกิดประโยชน์
แก่บุคคลและ งค์กรในการ างแผน ิ่งที่จ าเป็นเบื้ งต้น 

ย่างไรก็ตาม การพยากรณ์จ าเป็นต้ งมีข้ มูลที่ ใช้ใน
ิเคราะ ์เพื่ การตัด ินใจบางครั้งยังไม่มีการจัดเก็บข้ มูล ก็

จ าเป็นต้ งเก็บข้ มูลปฐมภูมิแต่บางครั้งก็ ามารถ าข้ มูล
ได้จากภายใน งค์กร รื จากแ ล่งภายน ก เพื่ ใช้ในการ
ตัด ินใจ ทั้งนี้ข้ มูลที่ได้มาค รเป็นข้ มูลที่แม่นย า เช่ื ถื
ได้ และทันเ ลา 

3. วิธีการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ในการตัด ินใจเลื ก มัครงานใ ้ตรงกับค าม ามารถ

และ ุฒิการ ึก าด้านค มพิ เต ร์ โดยทางผู้ ิจัยได้ท าการ
แบบ บถามการพยากรณ์แน โน้มการ มัครงานใ ้ตรงกับ
ค าม ามารถและ ุฒิการ ึก าด้านค มพิ เต ร์ จ าน น
ทั้ง ิ้น  คน และ ึก าข้ มูลจากแ ล่งข้ มูลที่ถูกต้ ง
น่าเช่ื ถื และมีค ามเ มาะ มเพียงพ ต่ การน าไปใช้ใน
การท าเ มื งข้ มูล เพื่ น ามาค้น าค าม ัมพันธ์ จะมี
ข้ มูลที่เกี่ย ข้ งด้ ย งกลุ่มคื  การแบ่งกลุ่มตามต าแ น่ง
งานและผลการเรียนเฉลี่ย และการแบ่งกลุ่มตามต าแ น่ง
งานตามค าม ามารถด้านภา า ังกฤ  

3.1 ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ 
(Data Cleaning) 

 ข้ มู ล ที่ น าม า ใช้ ใน ก าร ิ เค ร าะ ์ ค้ น าก ฎ
ค าม ัมพันธ์ข งผู้ มัครงานตามทัก ะค าม ามารถและ
ุฒิการ ึก าด้านค มพิ เต ร์ ในการ ึก าครั้งนี้ ามารถ

คาดการณ์ได้ ่า ากผู้ มัครงานมีผลการเรียนเฉลี่ยตรงตาม
ต าแ น่งงานที่ต้ งการและค ามถนัดด้านภา า ังกฤ  

เนื่ งจากมีผู้ มัครที่จบด้านค มพิ เต ร์จ าน นมาก มี
ประโยชน์ในด้านการ มัครงานใ ้ตรงตามต าแ น่งและใน
ด้านการตัด ินใจการเลื ก มัครงานตามต าแ น่งงาน จึง
เป็นปัจจัยในการค้น ากฎค าม ัมพันธ์ โดยท าการแปลง
ข้ มูล (  ) เพิ่มเติม เพื่ ใ ้มีค าม 
เ มาะ ม  า รับการน าไปใช้ค้น ากฎค าม ัมพันธ์  ดัง
ตารางต่ ไปนี้  

ตารางที่  1: ข้ มูลจากแบบ บถามการพยากรณ์
แน โน้มการ มัครงานใ ้ตรงกับค าม ามารถและ ุฒิ
การ ึก าด้านค มพิ เต ร์ 

ตารางที่ 2: ตารางแ ดงต าแ น่งงาน และผลการเรียน
เฉลี่ย 

ตารางที่ 3: ตารางแ ดงต าแ น่งงานตามค าม ามารถ
ด้านภา า ังกฤ  

       ( )  
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ตารางที่ 4: ตั ย่างการลดข้ มูลน าไปประม ลผล
ต่ ไป 

จากตารางที่  เป็นการลดข้ มูล    คื  เกรด
เฉลี่ยตั้งแต่ .  ขึ้นไปและ    คื  เกรดเฉลี่ย
ตั้งแต่ .   

3.2 การหากฏความสัมพันธ์ 
 ผู้ ิจัยได้ท าการ ร้างตั แบบพยากรณ์แน โน้มการ

มัครงานด้านค มพิ เต ร์ด้ ยโปรแกรม  เ ร์ชัน 
.  เพื่ ิเคราะ ์ข้ มูลโดยใช้เทคนิค ัลก ริทึม  

เพื่ ใ ้ได้ตั แบบ  า รับพยากรณ์ที่มีประ ิทธิภาพมากที่ ุด 
เพื่ ค้น าและ ิเคราะ ์ค ามพันธ์ข งแน โน้มการ มัคร
งานด้านค มพิ เต ร์โดยใช้กฎค าม ัมพันธ์ด้ ย ัลก ริทึม 

 ซึ่งใช้ข้ มูลทั้ง มด 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ผลการค้นหากฎความสัมพันธ์ด้วยอัลกอริทึม

Apriori จากผลการด าเนินการค้น ากฎค าม ัมพันธ์ข ง
แน โน้มการ มัครงานด้านค มพิ เต ร์พบกฎค าม ัมพันธ์
ที่ดีท่ี ุด  กฎ ดังน้ี 

. ถ้ามีค ามถนัดด้าน  มี  ต่ า แล้ ไม่มี
ทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 

  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มี
ค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน   

. ถ้ามีค ามถนัดด้าน  มี  ูง แล้ ไม่มี
ทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 

  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  
มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน   

. ถ้ามีค ามถนัดด้าน  มี  ต่ า แล้ ไม่มี
ทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 

  แ ล ะ ถ้ า มี ทั ก ะ ด้ า น
ภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้ าน  

 
. ถ้ามีค ามถนัดด้าน  มี  ูง แล้ ไม่มี

ทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 
  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มี

ค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน   
. ถ้ามีค ามถนัดด้าน  มี  ต่ า แล้

ไม่มีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 
  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ

มะ มกับ าชีพด้าน   
. ถ้ามีค ามถนัดด้าน  มี  ูง แล้

ไม่มีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 
  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ

มะ มกับ าชีพด้าน  
. ถ้ามีค ามถนัดด้าน   มี  ต่ า แล้

ไม่มีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 
  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ
มกับ าชีพด้าน   

. ถ้ามีค ามถนัดด้าน   มี  ูง แล้
ไม่มีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 

  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ
มกับ าชีพด้าน   

. ถ้ามีค ามถนัดด้าน   มี 
ต่ า แล้ ไม่มีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ 

า ชีพด้ าน    แล ะถ้ ามี ทั ก ะด้ าน
ภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน  

 
. ถ้ามีค ามถนัดด้าน   มี  ูง

แล้  ไม่มีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพ

       ( )  
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ด้าน   และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  
มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน   

. ถ้ามีค ามถนัดด้าน  มี  ต่ า แล้  ไม่มี
ทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 

  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  มี
ค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน   

. ถ้ามีค ามถนัดด้าน  มี  ูงแล้  ไม่มี
ทัก ะด้านภา า ังกฤ  มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน 

  และถ้ามีทัก ะด้านภา า ังกฤ  
มีค ามเ มะ มกับ าชีพด้าน   

5. สรุปผลการด าเนินงาน
จากการที่ได้จัดท าแบบ บถามการพยากรณ์แน โน้ม

การ มัครงานใ ้ตรงกับค าม ามารถและ ุฒิการ ึก าด้าน
ค มพิ เต ร์ท าใ ้เล็งเ ็น นาคตค าม  าคัญข งการ มัคร
งาน ดังนั้นในงาน ิจัยนี้จึงท าการตร จ บข้ มูลการ มัคร
งานด้านค มพิ เต ร์เพื่ ตร จ บค าม ามารถด้าน
ภา า ังกฤ และผลการเรียนเฉลี่ย โดยตร จ บการ มัคร
งานในแต่ละต าแ น่ง และท าการค้น าค าม ัมพันธ์โดยใช้
เทคนิคกฎค าม ัมพันธ์ด้ ย ัลก ริทึม  ผลการ
ทดล งได้ตั แบบพยากรณ์ ที่มีค่าค ามเช่ื มั่นเป็น .  

 และผลการค้น ากฎค าม ัมพันธ์ โดยพบกฎที่ดีที่ ุด
ทั้ง มด  กฎ พบ ่าผู้ มัครงานด้านค มพิ เต ร์ตามผล
การเรียนเฉลี่ย และตามค ามถนัดด้านภา า ังกฤ  ซึ่ง
ามารถคาดการณ์ได้ ่า ากผู้ มัครงานตามผลการเรียน

เฉลี่ยในแต่ละต าแ น่งงานและค ามถนัดด้านภา า ังกฤ
บางต าแ น่งไม่ถนัดด้านภา า ังกฤ ก็ มัครได้  แต่การ
น าไปใช้ใ ้ได้มีประโยชน์ ูง ุดและถูกต้ งที่ ุดนั้นจะต้ งมี
ค ามระมัดระ ังในการเก็บข้ มูลปัจจัยต่าง  โดยเฉพาะ
ข้ มูลการ มัครงานจะต้ ง า ัยการตร จ บเพื่ ใ ้ได้
ต าแ น่งงานท่ีเ มาะ มกับค าม ามารถ 

ดังนั้น ข้ มูลที่ได้จากการ ากฏค าม ัมพันธ์โดยใช้
ัลก ริทึม  ามารถน าไปใช้ในการ มัครงานใ ้ตรง

กับค าม ามารถทางด้านค มพิ เต ร์ได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ ิจัยข ข บพระคุณ เ ็บไซต์  ที่ใ ้

ข้ มูลต าแ น่งงานตามผลการเรียนเฉลี่ยและค ามถนัดด้าน
ภา า ังกฤ เพื่ เป็นประโยชน์ในการพยากรณ์แน โน้มการ
มัครงานใ ้ตรงกับค าม ามารถและ ุฒิการ ึก าด้าน

ค มพิ เต ร์ และ ผ .ดร.จิราภรณ์ เมื งประทับ ที่เปิดการ
เรียนการ นราย ิชา  เ มื งข้ มู ลและใ ้
ค าปรึก าการใช้เทคนิคเ มื งข้ มูลในด้านต่าง  ท าใ ้
คณะผู้ ิจัยมีค าม นใจและน าค ามรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ด าเนินการ ิจัยครั้งนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
 กฤ ณะ ไ ยมัย และธีระ ัฒน์ พง ์ ิริปรีดา.  การใช้
เทคนิค    เพื่ การจัด รร
ก ฏ ม าย ใน ก าร  พิ จ า รณ าค ดี ค าม .   

  .     
 ทรง ิริ แต้ มบัติ. การพยากรณ์เชิงปริมาณ. พิมพ์ครั้ง 
ที่ . กรุงเทพ  :  านักพิมพ์ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์  

. 
 ุชาดา กีระนันทน.  .  ค าถามค าต บเกี่ย กับการ
ท าเ มื งข้ มูลเบื้ งต้น. ัมมนา นึ่งท รร ไ ทีจุ า
:การเพิ่ม ักยภาพระบบการจัดการด้ ยเทคโนโลยี
าร นเท  : .  

 ดุลย์ ยิ้มงาม ั น้าแผนกเครื ข่าย าร นเท รัง ิต 
ูนย์ค มพิ เต ร์  การท าเ มื งข้ มูล   

 :// . . / /การ ึก า/ ิกิพี เดีย 
ารานุกรมเ รี  การ ึก าระดับ ุดม ึก า  

       ( )  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่ ใช้ในติดต่อในยามฉุกเฉินส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยินซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ผู้พิการทางการ
ได้ยินสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินไปที่สถานีต ารวจ 
สถานีดับเพลิง และสถานพยาบาลได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
อาศัยบุคคลที่สามหรือล่ามของ TTRS (ศูนย์บริการถ่ายทอด
การสื่อสารแห่งประเทศไทย)  โดยออกแบบวิธีการสนทนา
ให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับบุคคลที่ไม่ทราบข้อจ ากัดเรือ่งการได้
ยินของผู้ใช้มาก่อนได้ ฟังก์ชันอื่นของแอปพลิเคชันได้แก่ 
การแจ้งผู้ใช้เมื่อมีเสียงไซเรนโดยการสั่น  การอนุญาตให้ผู้ใช้
ร้องขอความช่วยเหลือรอบข้างด้วยตนเอง  การพัฒนาแอป
พลิเคชันใช้เอพไีอในการเปลี่ยนข้อความเป็นเสียง และเสียง
เป็นข้อความของกูเกิลเป็นหลัก และใช้ เอพีไอ Whistle ใน
การ ตรวจจับเสียงสัญญาณไซเรน  นอกจากการใช้งานใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้พิการทางการได้ยินสามารถประยุกต์ใช้
แอปพลิเคชันน้ีในการสนทนาทางโทรศัพท์กับบุคคลอื่น หรือ
ใช้สื่อสารในเหตุการณ์ปกติที่ไม่สามารถใช้ภาษามือในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ: กำรเปลี่ยนข้อควำมเป็นเสียง กำรเปลี่ยนเสียง
เป็นข้อควำม แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน แอน
ดรอยด์ แอปพลิเคชัน 
 

 
 
 
 
 

Abstract 
 This article presents an android application 
which allows hearing disabilities to notify the 
emergency events to the police, the fire station 
and the hospital by themselves.  The phone’s 
receiver who do not know the signed language 
can communication with the hearing impaired 
user in the regular way. Unlike the TTRS (Thai 
Telecommunication Relay Service) application, 
there is no need for the signed language 
translator. Other functions in the application are 
the alarm and the shout.  The alarm shakes the 
phone to notify users when there is a siren sound 
around and the shout allows users to use the 
phone to shout for their call-for-help words.  The 
application mainly uses google text-to-speech 
and speech-to-text APIs for conversations and 
uses Whistle API for detecting the siren sound.  
This application can also be used in a normal 
phone conversation and in the situation which 
the hearing impaired user cannot use the signed 
language to communicate. 
Keywords: Android Application, Emergency, 
Hearing Impaired, Notify, Speech-to-Text, Text-to-
Speech 
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1. บทน ำ 
 

 ในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่ใช้งำนในด้ำนกำรสื่อสำร
ส้ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้ยินนั นมีไม่มำกนัก และปัญหำของ
ผู้พิกำรทำงกำรได้ยินคือกำรสื่อสำร ซึ่งมีกำรให้บริกำรของ 
TTRS (ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย) ใน
กำรแปลภำษำมือเป็นเสียงให้กับคนหูปกติ ผ่ำนล่ำมที่คอย
ให้บริกำร แต่ถ้ำมีผู้ขอใช้บริกำรเป็นจ้ำนวนมำก ผู้ที่ขอใช้
บริกำรอำจต้องต่อรอคิวในกำรรอรับบริกำร ซึ่งถ้ำผู้พิกำร
ทำงกำรได้ยินต้องกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน
นั นต้องรอจนกว่ำจะมีล่ำมให้บริกำร จึงเกิดแนวคิดในกำร
พัฒนำแอปพลิเคชันนี ขึ นมำเพื่อช่วยให้ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน
สำมำรถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ด้วยตนเอง แอปพลิเคชันนี 
สำมำรถเลือกหมวดหมู่ในกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยแบ่งเป็น 
สถำนีต้ำรวจ โรงพยำบำล และสถำนีดับเพลิง โดยจะโทร
แจ้งไปยังหมำยเลขฉุกเฉินของแต่ละสถำนท่ี เช่น ถ้ำผู้ใช้แจ้ง
เหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยำบำล จะมีหน้ำค้ำถำมที่ เป็น
ประโยชน์แก่โรงพยำบำลเพื่อควำมรวดเร็วในกำรแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินโดยทำงแอปพลิเคชันจะแปลงข้อควำมที่ผู้ใช้เลือกไว้
เป็นเสียงส่งไปยังโรงพยำบำลและเมื่อทำงโรงพยำบำลตอบ
กลับทำงโปรแกรมจะแปลงข้อควำมจำกเสียงเป็นตัวอักษร 
เมื่อผู้ใช้ต้องกำรตอบข้อควำมจะท้ำกำรพิมพ์ข้อควำมลงไป
ในแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปพลิเคชันท้ำกำรแปลงข้อควำม
เป็นเสียงส่งไปเพื่อควำมสะดวกในกำรสื่อสำร อีกทั งยังมี
ฟังก์ชันอ่ืนๆ ได้แก่ 

ฟังก์ชันในกำรตรวจจับเสียงไซเรนโดยใช้ Whistle API 
เช่น เสียงรถต้ำรวจ เสียงรถพยำบำล เป็นต้น เพื่อแจ้งเตือน
ผู้ใช้ออกทำงหน้ำจอ เพรำะว่ำผู้ใช้ไม่สำมำรถได้ยินเสียงรอบ
ข้ำงเหล่ำนี ได้เพื่อเพ่ิมควำมปลอดภัยในชีวิตประจ้ำวัน 

ฟังก์ชัน Text To Speech ใช้ในกำรแปลงข้อควำม
เป็นเสียงเพื่อใช้ในกำรสื่อสำรแบบตัวต่อตัว เช่น สั่ งอำหำร 
สั่งสินค้ำต่ำงๆ  

ฟังก์ชัน ขอควำมช่วยเหลือรอบข้ำง (Shout) โดยแอป
พลิเคชันจะส่งเสียงขอควำมช่วยเหลือออกมำ ซึ่งเป็นเสียงที่
ค่อนข้ำงดังสำมำรถเรียกควำมสนใจจำกผู้คนรอบข้ำงได้ เพื่อ
ช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถขอควำมช่วยเหลือด้วยตนเองโดยทันทีได้ 
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 คนหูหนวก คนหูหนวก หมำยถึง สภำพของบุคคลที่
สูญเสียกำรได้ยิน ซึ่งวัดโดยเครื่องมือเฉพำะว่ำได้ยินค้ำพูด 
และเสียงอ่ืน ซึ่งมีควำมถี่และควำมดังขนำดใด หน่วยที่ใช้ใน

กำรวัดกำรได้ยิน คือ เดซิเบล (decibel) ซึ่งเขียนย่อว่ำ dB 
ในกรณีที่สูญเสียกำรได้ยินเพียงเล็กน้อย เรียกว่ำ หูตึง และ
กรณีที่ไม่ได้ยินเสียงพูดเนื่องจำกสูญเสียกำรได้ยินมำก
เรียกว่ำ หูหนวก [1] 
ตารางท่ี 1. ระดับการได้ยิน 

 
ขั นตอนของกระบวนกำรฟังของมนุษย์อำจแบ่งได้เป็น 5 
ระดับดังนี  
1. กำรได้ยิน (Hearing) เป็นกำรฟังในระดับต้น ซึ่งมนุษย์
สำมำรถกระท้ำได้ง่ำยโดยรับฟังหรือได้ยินเสียง แม้เสียงนั น 
จะเป็นเสียงท่ีไม่เคยได้ยินมำก่อนก็รับฟังได้ 
2. ขั นตอนกำรรับรู้และแยกเสียง (Matching) เป็นขั นของ
กำรรับรู้และแยกเสียงท่ีได้ยินว่ำ มีควำมเหมือนหรือแตกต่ำง
กันโดยใช้ควำมสำมำรถของผู้ฟังจับเทียบ 
3. ขั นตอนกำรตีควำม (Interpreting) เป็นขั นที่ผู้ฟังแปล
ควำมหมำยหรือตีควำมหมำยของข้อควำม ประโยคหรือสิ่งที่
ได้ยินได้ฟัง เป็นขั นของกำรพยำยำมเข้ำใจเจตนำอันแท้จริง
ของผู้พูด 

4. ขั นตอนกำรเข้ำใจ (Understanding) เป็นขั นกำรฟังซึ่ง
ผู้ฟังสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของใจควำมส้ำคัญของผู้พูดได้
อย่ำงถ่องแท้ 
5. ขั นตอนกำรเช่ือ (Believing) เป็นขั นที่ขึ นอยู่กับ
ควำมสำมำรถของผู้ฟังที่จะตัดสินว่ำประโยคหรือสิ่งที่ได้ยิน
มำนั นมีควำมจริงเพียงใด เช่ือถือได้อย่ำงไรและยอมรับได้
หรือไม่ 
6. ขั นตอนกำรตอบสนอง (Reaction) เป็นขั นของกำร
ตอบสนองกลับด้วยวัจนภำษำหรือ อวัจนภำษำ ได้แก่ กำร
พยักหน้ำ ยิ ม หัวเรำะ หน้ำบึ ง เป็นต้น 

จำกล้ำดับขั นตอนของกระบวนกำรฟัง สำมำรถสรุปเป็น
ระดับของกำรฟังที่ใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ 3 ระดับ ดังนี   

ระดับกำรได้
ยิน 

วัดกำร
ได้ยิน 

ลักษณะอำกำร 

ระดับที่ 1  
หูปกติ 

0 – 25 
dB 

ได้ยินเสียงพูดกระซิบเบำๆ 

ระดับที่ 2  
หูตึงเล็กน้อย 

26 - 40  
dB 

ไม่ได้ยินเสียงพูดเบำๆ แต่ได้ยินเสียงพูดปกติ อำจ
ใช้เครื่องช่วยฟังบำงโอกำส เช่น เรียนหนังสือ 

ระดับที่ 3  
หูตึงปำนกลำง 

41 - 55  
dB 

ไม่ได้ยินเสียงปกติ ต้องพูดดังกว่ำปกติจึงจะได้ยิน 
จ้ำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังขณะพูดคุย 

ระดับที่ 4 
หูตึงมำก 

56 - 70  
dB 

พูดเสียงดังแล้วยังไม่ได้ยิน จ้ำเป็นต้องใช้
เครื่องช่วยฟังตลอดเวลำ 

ระดับที่ 5 
หูตึงรุนแรง 

71 - 90  
dB 

ต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยำยเสียงจึงจะได้ยิน แต่
ได้ยินไม่ชัด 

ระดับที่ 6  
หูหนวก 

91  
dB ขึ นไป 

ตะโกนหรือใช้เครื่องขยำยเสียงแล้วยังไม่ได้ยิน 
และไม่เข้ำใจควำมหมำย 
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1. ระดับกำรได้ยิน กำรได้ยินเป็นกระบวนกำรขั นแรกของ
กำรฟัง เป็นกำรรับรู้โดยใช้กลไกของสมรรถภำพทำงกำย 
ได้แก่ อวัยวะในกำรรับรู้ หรือกำรได้ยินคือ หู และอวัยวะ
ภำยในหู เมื่อหูรับคลื่นเสียงแล้วจะส่งไปยังสมอง สมองจะ
รับรู้ว่ำเรื่องที่ได้ยินนั นคืออะไรโดยไม่มีกำรแสดงปฏิกิริยำ
ตอบสนอง 
2 .  ระดั บกำรฟั งตำมปกติ  เ ป็นระดับกำร ได้ ยิ นที่ มี
ประสิทธิภำพสูงขึ น ต่อเนื่องจำกระดับกำรได้ยิน ผู้ฟังต้อง
อำศัยสมรรถภำพทำงร่ำงกำย  ทำงสมองและจิตใจ เชื่อมโยง
เสีย งที่ ได้ ยินกับประสบกำรณ์  และควำมรู้ เ กี่ ย วกับ
ควำมหมำยของเสียง และ ตีควำมจนเข้ำใจสำรที่ฟังและ
แสดงปฏิกิริยำตอบสนองสำรนั นอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  
3. ระดับกำรฟังอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นระดับกำรฟังที่
สูงขึ นอีกต้องอำศัยสมรรถภำพทำงด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำร
ประเมินค่ำ กำรวินิจฉัย และกำรน้ำไปใช้ในชีวิตจริงได้ กำร
ฟังระดับนี ต้องอำศัยกำรฝึกฝนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หำก
สำมำรถพัฒนำจนเกิดทักษะแล้ว ผู้รับสำรจะได้ประโยชน์
สูงสุดจำกกำรฟังแต่ละครั ง ดังรูปที่ 1 

2.2 เสียง เป็นคลื่นตำมยำวชนิดหนึ่งซึ่งอำศัยตัวกลำงใน
กำรเคลื่อนที่ ดังนั นคุณสมบัติของเสียงจึงเหมือนคลื่นทุก
ประกำร ตำมปกติหูคนสำมำรถได้ยินเสียงในช่วงควำมถี่ 20 
เฮิร์ตซ์ ถึง 20,000 เฮิร์ตซ์ คลื่นเสียงที่มีควำมถี่สูงกว่ำ 
20,000 เฮิร์ตซ์นั น เรียกว่ำคลื่นเหนือเสียงหรืออัลตรำโซนิก 
(ultrasonic) ส่วนเสียงที่ควำมถี่ต่้ำกว่ำ 20 Hz เรียกว่ำคลื่น
ใต้เสียงหรืออินฟรำโซนิก (Infrasonic Wave) [2] 

  

 
รูปที่ 1. ระดับกำรฟัง 

 2.3 Android API เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเรียกใช้งำน
ฟังก์ชัน (คลำส) ในแอนดรอยด์ โปรแกรมเมอร์สำมำรถ 

เรียกใช้งำนฟังก์ชันเหล่ำนี ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน ท้ำให้
สะดวกต่อกำรพัฒนำเนื่องจำกไม่ต้องท้ำกำรสร้ำงฟังก์ชัน
เหล่ำนี ขึ นเอง 
 - SpeechRecognizer API คลำสนี เป็นคลำสที่
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ก ำ ร เ ข้ ำ ถึ ง ก ำ ร จ ด จ้ ำ เ สี ย ง พู ด ก ำ ร 
implementation ของ API นี  เป็นกำรส่งสตรีมเสียงไปที่
เซิร์ฟเวอร์เพื่อท้ำกำรจดจ้ำเสียง [3] 
 - NoiseSuppressor จะใช้งำน Noise suppression 
(NS) ซึ่งเป็นขั นตอนก่อนกำรประมวลผลของไฟล์เสียง ซึ่งจะ
ลบ Background noise จำกสัญญำณที่จับได้ [7] 

2.4 Google API เป็นเครื่องมือที่กูเกิลพัฒนำขึ นเพื่อใช้
ในกำรเรียกใช้ฟังก์ชัน (คลำส) ของเซอร์วิสของกูเกิล  

- Google Text To Speech API คือ API ที่ใช้ในกำร
สังเครำะห์เสียงพูดจำกข้อควำม ในทันทีหรือสร้ำงไฟล์เสียง
ขึ นมำ [4] 
 - Google Speech To Text API คือ API ที่น้ำเสียงพูด
ที่ได้ยินแปลงเป็นข้อควำม [5] 
 - Google Map API คือ API ที่สำมำรถดึงข้อมูลที่อยู่
ปัจจุบันโดยส่งต้ำแหน่งท่ีได้จำก GPS ไปให้กูเกิล [6] 

2.5 Whistle API เป็น API ตรวจสอบว่ำเสียงที่ได้ยิน
นั นเป็นเสียงรถต้ำรวจ หรือ รถพยำบำล [8] 
 

3. กำรออกแบบแอปพลิเคชัน 
ขั นตอนกำรท้ำงำนของแอปพลิเคชัน จะเริ่มจำกกำรที่

ผู้ใช้เลือกฟังก์ชันกำรท้ำงำนซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ฟังก์ชันกำรแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน ในฟังก์ชันกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน เมื่อผู้ใช้ท้ำกำร
เลือกหมวดหมู่และสถำนที่ที่ต้องกำรแจ้ง แอปพลิเคชันจะ
แสดงค้ำถำมที่เป็นประโยชน์กับผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินให้ผู้ใช้ท้ำ
กำรเลือกและจะท้ำกำรแปลข้อควำมนั นเป็นเสียงโดยใช้เอ
พีไอ Speech to text (STT) ส่งไปปลำยทำง และเมื่อทำง
ผู้รับตอบกลับมำจะท้ำกำรแปลเสียงเป็นข้อควำมโดยใช้ เอ
พีไอ Text to Speech (TTS) ให้ผู้ใช้ทรำบ โดยภำพรวม
ทั งหมดของแอปพลิเคชันแสดงได้ดังรูปที่ 2ที่ต้องกำรแจ้ง
เหตุ เมื่อผู้ใช้ท้ำกำรเลือกสถำนที่ที่ต้องกำรแจ้ง แอปพลิเค
ชันจะท้ำกำรแสดงค้ำถำมที่เป็นประโยชน์ส้ำหรับผู้รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินให้ผู้ใช้ได้ท้ำกำรเลือกข้อมูล และแอปพลิเคชันจะ
ท้ำกำรแปลงข้อควำมที่ได้ท้ำกำรเลือกเป็นเสียงโดยภำพรวม
ทั งหมดของแอปพลิเคชันแสดงได้ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2. สถำปัตยกรรมระบบ 

กำรแปลข้อควำมเป็นเสียง(TTS) และ เสียงเป็นข้อควำม
(STT) เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรแบบ real-time ท้ำให้สำมำรถ
แจ้งเหตุฉุกเฉินไดส้ะดวกและรวดเร็ว รูปที่ 3 แสดงผังกำร
ท้ำงำนของแอปพลิเคชันในส่วนกำรแจ้งเหต ุ

ฟังก์ชัน กำรตรวจจับเสียงไซเรน จะตรวจจับเสียงไซเรน
โดยใช้ Whistle API และแสดงผลเป็นกำรสั่นใหผู้้ใช้ทรำบ  
 ฟังก์ชัน Shout แอปพลิเคชันจะสร้ำง widget ให้ผู้ใช้
สำมำรถกดขอให้โทรศัพท์ส่งสัญญำณขอควำมช่วยเหลือจำก
คนรอบข้ำง  

ฟังก์ชันกำรสนทนำกับคนหูปกติ แอปพลิเคชันน้ำ TTS 
และ STT มำใช้ในกำรแปลบทสนทนำระหว่ำงคนหูปกติกับผู้
พิกำรทำงกำรไดย้ิน 

 

 
รูปที่ 3. ผังงำนแสดงกำรท้ำงำนของกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

  

4. ผลกำรด ำเนินกำร 
 จำกกำรด้ำเนินกำรในอุปกรณ์ Samsung Galaxy S4 
ขนำดหน้ำจอ 5 นิ ว  ซึ่ ง ท้ ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร  
Android 5.0.1 โดยผลกำรด้ำเนินกำรแบ่งออกเป็นสำมส่วน
หลักคือ กำรท้ำงำนของแอปพลิเคชันและกำรทดสอบควำม
ถูกต้องของ Speech To Text API ในที่นี ไม่ทดสอบ Text 
To Speech API เพรำะมีควำมแม่นย้ำสูงอำจจะมีค้ำสแลง
บำงค้ำที่ไม่สำมำรถอ่ำนได้ และกำรทดสอบตรวจจับเสียง
ไซเรน 
4.1 กำรท ำงำนของแอปพลิเคชัน 
 หน้ำจอของแอปพลิเคชันหลักจะมีฟังก์ชันให้เลือกอยู่ 4 
ฟังก์ชันคือ แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร แปลงข้อควำมเป็นเสียง 
และ สัญญำณแจ้งเตือนจะแสดงดังรูปที ่4 
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รูปที่ 4. หน้ำจอหลักของแอปพลิเคชัน 

 
4.1.1 หน้ำจอแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 - หน้ำจอแจ้งเหตุฉุกเฉินมีให้ เลือกหมวดหมู่อยู่  3 
หมวดหมู่ได้แก่ สถำนีต้ำรวจ โรงพยำบำล สถำนีดับเพลิง 
แสดงดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5. หน้ำจอเลือกหมวดหมู ่

 
 - หน้ำจอแสดงข้อควำม ให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกอำกำรหรือ
เหตุกำรณ์ในกำรแจ้งเหตุที่ตรงควำมต้องกำรเพื่อ ควำม
สะดวกในกำรแจ้งเหตุและผู้ใช้สำมำรถเลือกได้ว่ำจะแจ้งเหตุ

โดยส่งสถำนที่ ของโทรศัพท์มือถือหรือสถำนที่ที่ได้บันทึกไว้
ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6. หน้ำจอแสดงข้อควำม 

 
- หน้ำจอแสดงกำรเ ช่ือมต่อ เมื่อผู้ ใ ช้เห็นอีกฝั่ งรับ

โทรศัพท์ให้ผู้ใช้กดปุ่มลอยสีแดงเพื่อเข้ำหน้ำจอกำรสนทนำ
ดังรูปที่ 7 

 

 
รูปที่ 7. หน้ำจอกำรเชื่อมต่อ 
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- หน้ำจอกำรสนทนำ หน้ำจอในรูปที่ 8 แสดงบทสนทนำ
และสถำนะของกำรสนทนำ ระหว่ำงผู้ใช้กับผู้รับปลำยทำง  

 

 
รูปที่ 8. หน้ำจอกำรสนทนำ 

 
4.1.2 หน้ำจอกำรโทร 

เมื่อผู้ใช้ต้องกำรตดิต่อไปหมำยเลขอื่น นอกจำก
หมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนฉกุเฉินท่ีระบไุว้ ผู้ใช้
สำมำรถท้ำไดผ้่ำนหน้ำจอกำรโทรในรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9. หน้ำจอกำรโทร 

4.1.3 หน้ำจอแปลงข้อควำมเป็นเสียงและแปลงเสียงเป็น
ข้อควำม 

-หน้ำจอแปลงข้อควำมเป็นเสียง เมื่อผู้ใช้ต้องกำรสนทนำ
กับคนหูปกติให้พิมพ์ข้อควำมลงในช่องข้อควำมบนหน้ำจอ
ในรูปที่ 10 ซึ่งแอปพลิเคชันจะท้ำกำรแปลงข้อควำมเป็น
เสียงให้เมื่อกดปุ่ม Speak ผู้ใช้สำมำรถบันทึก (save) ไฟล์
เสียงของข้อควำมที่ต้องกำรเก็บไว้ เพื่อเรียกใช้ในภำยหลัง 
(load) ได้ 

 

 
รูปที่ 10. หน้ำจอกำรแปลงข้อควำมเปน็เสียง 

 
 -หน้ำจอแปลงเสยีงเป็นข้อควำม เมื่อผู้ใช้ต้องกำรให้คนหู
ปกติตอบกลับด้วยเสียงจะใช้หน้ำจอดังในรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11. หน้ำจอแปลงเสียงเป็นข้อควำม 
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4.1.4 หน้ำจอสัญญำณแจ้งเตือน 
 - หน้ำจอสัญญำณแจ้งเตือน หลังจำกผู้ ใ ช้เปิดกำร
ตรวจจับเสียงเมื่อแอปพลิเคชันได้ยินเสียงไซเรนจะมีกำรแจ้ง
เตือนให้ผู้ใช้ได้รับรู้โดยกำรสั่นและแสดงทำงหน้ำจอดังรูปที่ 
12 

 
รูปที่ 12. หน้ำจอสัญญำณแจ้งเตือน 

 
 - หน้ำจอกำรแจ้งเตือน เมื่อได้ยินเสียงไซเรนท้ำงำนแอป 
พลิเคชันจะแจ้งเตือนโดยแสดงรูปที่มำของเสียงนั นดังรูปที่ 
13 
 

 
รูปที่ 13. หน้ำจอกำรแจ้งเตือน 

 
 

 
 

4.1.5 หน้ำจอขอควำมช่วยเหลือจำกคนรอบข้ำง 
 - เมื่อผู้ใช้ต้องกำรข้อควำมช่วยเลือกจำกคนรอบข้ำงให้
ท้ำกำรกดปุ่ม Widget รูปแตรที่หน้ำจอ จะแสดงหน้ำจอดัง
ในรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14. หน้ำจอขอควำมชว่ยเหลือจำกคนรอบข้ำง 

 
 จำกผลกำรด้ำเนินงำนยังมีหน้ำจอบันทึกสถำนที่และ
หน้ำจอสอนกำรใช้งำนแอปพลิเคชันของแต่ละฟังก์ชันเพื่อให้
ผู้ใช้นั นสำมำรถเช้ำใจได้ง่ำยยิ่งขึ น 
 
4.2 ผลกำรทดสอบควำมถูกต้อง 
  ในกำรทดสอบกำรตรวจจับเสียงไซเรนโดยใช้ Whistle 
API โดยทดสอบทั งหมด 10 ครั ง พบว่ำสำมำรถตรวจจับได้
ถูกต้องจ้ำนวน 10 ครั ง 
  ในกำรทดสอบ Speech To Text API โดย ทดสอบ
ทั งหมด 3 ประโยค (10 ครั ง) ได้แก่ กินข้ำวแล้วหรือยัง 
ตอนนี กี่โมงแล้ว และ แล้วพบกันใหม่ ได้ผลกำรทดสอบดัง 
รูปที่ 15-17 
 

 
รูปที่ 15. ผลกำรทดสอบประโยค "กินขำ้วแลว้หรือยัง" 
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รูปที่ 16. ผลกำรทดสอบประโยค "ตอนนี กี่โมงแล้ว" 

 

 
รูปที่ 17. ผลกำรทดสอบประโยค "แลว้พบกันใหม่" 

 จำกผลกำรทดสอบจะเห็นได้ว่ำ  เสียงที่แปลงเป็น
ข้อควำมอำจจะไม่ถูกทั งหมดแต่ได้ควำมหมำยที่คล้ำยกันท้ำ
ให้สำมำรถสื่อสำรกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพระดับหนึ่งท้ำ
ให้คนหูปกติและผู้พิกำรทำงกำรได้ยินนั นสื่อสำรกันได้ 
5. บทสรุป 
 จำกผลกำรด้ำเนินงำนแอปพลิเคชันแปลภำษำเพื่อติดต่อ
ฉุกเฉินส้ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน กำรแปลข้อควำมเป็น
เสียงมีควำมแม่นย้ำสูง แต่กำรแปลเสียงเป็นข้อควำมมีควำม
แม่นย้ำไม่ถึง 100% แต่สำมำรถใช้งำนได้ และกำรจับเสียง
รถต้ำรวจหรือรถพยำบำล มีควำมแม่นย้ำระดับที่สำมำรถใช้
งำนได้ เนื่องจำกในชีวิตประจ้ำวันนั นสำมำรถเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรืออบุติเหตุได้ตลอดเวลำจึงท้ำให้แอปพลิเคชันแปลภำษำนี 
เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของผู้พิกำรทำงกำรได้ยินในกำรแจ้ง
เหตุฉุกเฉินหรือร้องขอควำมช่วยเหลือจำกคนรอบข้ำง อีกทั ง
สำมำรถใช้แอปพลิเคชันนี ในกำรสื่อสำรกับคนหูปกติซึ่งไม่
รู้จักภำษำมือหรือไม่สะดวกในกำรพิมพ์ได้อีกด้วย 
 
 
 

6. กิตติกรรมประกำศ 
ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำท่ีสมำคมคนหหูนวกแห่งประเทศไทย
และโรงเรียนเศรษฐเสถียรในกำรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 
[1] สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. โลกของคนหูหนวก. 
สืบค้นเมื่อ 20 ตุลำคม 2558 จำก
http://www.oocities.org/nadtthai/soundandhearing
th.html 
[2] เสียง. ธรรมชำติและควำมดันของเสียง.สืบค้นเมื่อ 20 
ตุลำคม 2558จำก 
http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/95/
sound1/sound_1.htm 
[3] Developer. SpeechRecognizer. สืบค้นเมื่อ 20 
ตุลำคม 2558 จำก 
http://developer.android.com/reference/android/s
peech/SpeechRecognizer.html 
[4] Developer. Google TextToSpeech. สืบค้นเมื่อ 1 
กุมภำพันธ์ 2559 จำก 
http://developer.android.com/reference/android/s
peech/tts/TextToSpeech.html 
[5] Developer. Google SpeechToText. สืบค้นเมื่อ 1 
กุมภำพันธ ์2559 จำก 
https://cloud.google.com/speech/ 
[6] Developer. Google Map. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 
2559 จำก https://developers.google.com/maps/ 
[7] Developer. NoiseSuppressor. สืบค้นเมื่อ 20 
ตุลำคม 2558 จำก 
http://developer.android.com/reference/android/
media/audiofx/NoiseSuppressor.html 
[8] Musicg. Whistle API. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2559 
จำก https://code.google.com/archive/p/musicg/ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศการพยากรณ์ราคาทองค าด้วยวิธีการปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ในการทดลองครั้งนี้ได้
รวบรวมข้อมูลราคาทองค าปี 2557 ย้อนหลัง จาก
เว็บไซต์  http://www.goldtraders.or.th โดยท า
ทดลองการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลราคาทองค า
จริงและข้อมูลของการพยากรณ์ทั้งในรูปแบบรายวัน 
(daily) รายอาทิตย์ (weekly) รายเดือน(monthly) 
บนกราฟและตาราง ทั้ งนี้ประสิทธิภาพของการ
พยากรณ์ที่ได้ พบว่า เส้นกราฟของราคาทองค าและ
เส้นกราฟของผลการพยากรณ์พบว่าทั้งสองเส้นอยู่ใน
ระนาบเดียวกันมีความใกล้เคียงกันมากมีเพียงไม่กี่
วันที่ค่าพยากรณ์จะห่างจากค่าจริงไปมาก 

  
ค าส าคัญ: การพยากรณ์, วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนน
เชียล, การพยากรณ์ราคาทองค า 
 

Abstact 
This research aims to develop the website of 

the gold price prediction system by using the 
exponential smoothing technique. The gold price 
dataset in 2014 is collected from 
http://www.goldtraders.or.th website. The 
experiment compare the actual gold price and 
the value of the prediction in daily, weekly and 
monthly and present in the form of graph and 
table. The experimental results show that the 
prediction value is very near to the actual value 
except a few days that the prediction value is so 
difference from the actual value. 

 
Keywords: Prediction, exponential smoothing, 

gold price prediction 
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1. บทน า 
ทองค าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่ได้รับความนิยมอย่าง

สูงมากในวงการเครื่องประดับเพราะเป็นโลหะมีค่า
ชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติ พ้ืนฐาน 4 ประการ คือ  
ความงดงามมันวาว ความคงทน ความหายากและ
สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์โดยได้ ปัจจุบันราคา
ทองค าในตลาดนั้นไม่คงที่ ท าให้เกิดการซื้อขายกัน
อย่างล้นหลามเพ่ือที่จะได้เก็บทองค านั้นไว้เป็น
ทรัพย์สินหรือเครื่องประดับส่วนตัว ซึ่งทองค านั้น
เป็นทรัพย์สินที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
เงินเฟ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความ
เสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศและระบบการเงิน
ได้หรือถ้ามีปัญหาด้านรายรับไม่พอใช้  มีความไม่
แน่นอนของระบบเงินจะท าให้การลงทุนด้านต่างๆ
ลดลงแล้วหันไปถือทองค า เนื่องมาจากมีความเสี่ยง
น้อยกว่าสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท าให้ในปัจจุบัน
ราคาทองค าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะคนจึง
นิยมลงทุนในทองค า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
ของการพยาการณ์ราคาทองค าเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจราคาทองค าในอนาคตและการพยากรณ์
ราคาทองค าครั้งนี้ได้ท าการทดลองใช้วิธีการปรับค่า
ให้ เรียบแบบ เอ็กซ์ โพ เนน เชี ยล  (Exponential 

Smoothing) ซึ่งเป็นเทคนิคการท านายที่ท าค่าให้
เรียบ  (smoothed value) ท าให้ ท ราบถึ งราคา
ทองค าที่เกิดขึ้นในอนาคตและเป็นประโยชน์ส าหรับ
การพยากรณ์ส าหรับการลงทุนที่ถูกต้องแม่นย า
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา
ทอง 

 

 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 

          เป็นเทคนิคการท านายซึ่งใช้ค่าที่ท าให้เรียบ 
(smoothed value) แล้วของอนุกรมเวลา ท านาย 
ค่าของอนุกรมเวลาตัวถัดไปโดยตัวแบบ (Model) ดัง
สมการ [1] 

   +              (1) 

โดยที่ 

                  คือ ค่าพยากรณ์ของวันพรุ่งนี้ 

                 a  =  ค่าคงที่ มีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1   
                 Yt =   ค่าจริงของวันที่ผ่านมา   
                Ft    =    ค่าพยากรณ์ของวันที่ผ่านมา 

2.2 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 นริสา สมุทรสาคร [2] ได้ท าการศึกษาการ

พยากรณ์ ราคาทองค า  โดย ได้ ใช้ วิ ธี อ ารีมา มี
วัตถุประสงค์ที่จะพยากรณ์ราคาทองค า 2 ประเภท 
คือ ราคาทองค าแท่งและ  ราคาทองค ารูปพรรณ 
โดยการพยากรณ์นั้นใช้ข้อมูลรายเดือนทั้งหมด
จ านวน 120 เดือนนับตั้งแต่ปี 2537 ถึง 2546 ซึ่ง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดย
ใช้แบบจ าลองอารีมาด้วยวิธีบอกส์และเจนกินส์ (Box 

– Jennkins) ทั้งนี้จากการพิจารณาคอเรลโลแกรม
ผลปรากฏว่าแบบจ าลอง AR(2) , MA(2) และ 
MA(5) มีความเหมาะสมมากที่สุด     

2.2.2  นุชศรา เกสรประทุม [3] ได้ท าการศึกษา
ความแม่นย าในการพยากรณ์ ราคาทองค าโดย
เปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองนิวรอลเน็ตเวิร์ค 
แบบจ าลองอารีมา กับแบบจ าลองการ์ชเอ็ม โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือหาแบบจ าลองนิวรอล
เน็ตเวิร์คที่ดีที่สุดส าหรับการพยากรณ์ราคาทองค า 
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ใช้ข้อมูลอนุ กรมเวลาราคาทองค าแท่ งรายวัน    
ตั้งแต่วันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง วันที่  28 
มีนาคม พ.ศ. 2549 รวมทั้งหมด 550 วัน และท า
การพยากรณ์อนาคต   เป็นเวลา 50 วัน เมื่อน าค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ได้   จากการพยากรณ์แต่ละ
แบบจ าลองมาเปรียบเทียบความแม่นย า พบว่า
แ บ บ จ า ล อ งที่ มี ค ว าม แ ม่ น ย า ม าก ที่ สุ ด  คื อ 
แบบจ าลอง ARIMA รองลงมา คือ แบบจ าลอง   
GARCH-M และสุดท้ ายคื อแบบจ าลองนิ วรอล
เน็ตเวิร์ค  
           2.2.3   อัญชนา ไชยพุฒ [4] ได้ศึกษาการ
พยากรณ์ราคาทองค าแท่งในตลาดออสเตรเลีย โดย
ใช้วิธีอารีมามีวัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์ราคาทองค า
แท่งในตลาดออสเตรเลีย  โดยใช้ข้อมูลรายเดือน 
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2549 รวมทั้งหมด 144 ข้อมูล ในการพยากรณ์
ผลจากการทดสอบ Unit Root ของราคาทองค าแท่ง
ในตลาดออสเตรียข้อมูลพบว่า ข้อมูลมีลักษณะนิ่งที่
ระดับนัยส าคัญ 5% จากการพิจารณาคอเรลแกรม
พบว่าแบบจ าลองมีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะเป็น
ตัวแทนส าหรับการพยากรณ์ราคาทองค าแท่งใน
ตลาดออสเตรเลีย คือรูปแบบจ าลอง AR(1), AR(3), 
AR(5) ,MA(1) ,MA(3) และ MA(5) 
          2.2.4   นิภาพร ลิ้มกุลสวัสดิ์ [5] ได้ศึกษา
การเปรียบเทียบข้อมูลการพยากรณ์ราคาทองค าแท่ง
โดยวิธีอารีมามีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อราคาทองค าแท่งในประเทศไทยและ
เปรียบเทียบความแม่นย าของการพยากรณ์ราคา
ทองค าแท่งในประเทศไทยราคาทองค าแท่งในตลาด 
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ระหว่างข้อมูลรายวันกับข้อมูลรายเดือนผลการศึกษา

เปรียบเทียบความแม่นย าของการพยากรณ์  ราคา
ทองค าแท่งในประเทศไทยและราคาทองค าแท่งใน
ต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ  โดยวิธีอารีมา  พบว่าแบบจ าลอง
ก ารพ ย าก รณ์ ร าค าท อ งค า แ ท่ ง ใน ป ระ เท ศ  
แบบจ าลองการพยากรณ์ ราคาทองค าแท่ งใน
ตลาดโลก  และแบบจ าลองการพยากรณ์ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯที่สร้างจาก
ข้อมูลรายวันมีความแม่นย ามากกว่าแบบจ าลองการ
พยากรณ์ท่ีสร้างจากข้อมูลรายเดือน 

 

3.วิธีการด าเนินงาน 
 วิธีการด าเนินงานครั้งนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 5 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการด าเนินการศึกษา 

ขั้นตอนนี้จะท าการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึง
สูตรการค านวณที่จะใช้ในการพยากรณ์ราคาทองค า 
และศึกษาความหมายของตัวแปรแต่ละตัวในสูตร
และ รวบรวมข้อมูลราคาทองค าของปีต่างๆที่จะ
น ามาใช้ในการพยากรณ์ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลราคาทองค า
ย้อนหลังของปี พ.ศ. 2557 
 3.2 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา 

ท า ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก เ ว็ ป ไ ซ ต์ 
http://www.goldtraders.or.th [6] จ า ก นั้ น น า
ข้อมูลที่ได้มาท าการเตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ข้ันต่อไป  
 3.3 ออกแบบระบบ 

  ในการออกแบ บ ระบบ ครั้ งนี้ ได้ ท าก าร
ออกแบบไว้ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การค้นหาค่า alpha ที่ เหมาะสมที่ สุ ด
ส าหรับโมเดลการพยากรณ์วิธีการปรับเรียบแบบ
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เอ็กซ์โพเนนเชียล โดยท าการเลือกค่า alpha ที่ให้
ป ระสิท ธิภ าพที่ ดี ที่ สุ ด  คื อ  ให้ ค่ า  Root Mean 

Squared Error (RMSE) ที่ น้ อยที่ สุ ด  โดยท าการ
ทดลองกับค่า alpha ระหว่าง 0.1 ถึง 0.9 

 

ตารางที ่1 การทดสอบค่า alpha 0.1 ถึง 0.9 

 
 

2) การพยากรณ์วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียล  หลังจากท าการค้นหาค่า alpha ที่
เหมาะสมได้แล้ว น าค่า alpha ที่ได้ ไปเข้าโมเดล
พยากรณ์ของวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 
ดังสมการที่ (1) 

3.4 พัฒนาระบบผู้พัฒนาได้ท าการพัฒนาระบบ
ตามการออกแบบในข้อ 3.3 ด้วยภาษา PHP  
 3.5 ทดสอบและการประเมินผล ในการทดสอบ
ผู้พัฒนาได้ท าการทดสอบ 2 ลักษณะ คือ Black- 

Block Testing แ ล ะ  White-Block Testing โด ย 

Black block Testing นั้ น  ผู้ พั ฒ น า ได้ ท า ก า ร
ทดสอบระบบด้วยตนเอง ด้วยการน าข้อมูลที่ได้ท า
การรวบรวมมาท าการทดสอบกับระบบตามขั้นตอน
การท างานของระบบบนเว็บไซต์ซึ่งได้ผลการทดสอบ
ออกมาตรงตามความต้องการของผู้วิจัย ส่วน White 

block Testing ผู้พัฒนาได้ท าการตรวจสอบกลไกล
ภายในของระบบหรือส่วนประกอบ มุ่งเน้นไปที่

โค ร ง ส ร้ า งภ าย ใน ข อ ง  Software Code โด ย 
ประเมินประสิทธิภาพของ souce code ว่ามีการ
เขียนให้มีประสิทธิภาพเพียงใดทั้งในเรื่องการใช้
ฟังก์ชั่น การเรียกใช้ การใช้ตัวเเปรเเละโค้ดที่ใช้ มี
ความง่ายต่อการเรียนรู้หรือไม่ 
 
4. ผลการทดลอง 

 
รูปที่ 1 การพยากรณ์ราคาทองค ารายวัน 
 

 
รูปที่ 2 การพยากรณ์ราคาทองค ารายสัปดาห์ 
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รูปที่ 3 การพยากรณ์ราคาทองค ารายเดือน 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงการพยากรณ์ราคาทองค ารายวัน 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
      งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศการพยากรณ์ราคาทองค าด้วยวิธีการปรับ
เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ในการทดลองจะท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลราคาทองค าจริงและข้อมูลของ
การพยากรณ์ แบบรายวัน  (daily) รายอาทิ ตย์
(weekly) รายเดือน (monthly) ในรูปแบบกราฟ
และตาราง โดยประสิทธิภาพของการพยากรณ์ที่ได้

พบว่า ค่าจริงและค่าพยากรณ์มีค่าใกล้เคียงกันมาก
ผลลัพธ์จากตารางผลต่างที่ได้จากการน าราคาทองค า
จริงมาลบกับค่าพยากรณ์มีค่าน้อยมากและเมื่อ
เปรียบเทียบกับการแสดงผลโดยกราฟ เส้นกราฟของ
ราคาทองค าจริงและเส้นกราฟของผลการพยากรณ์
นั้นพบว่าทั้งสองเส้นอยู่ในระนาบเดียวกันมีความ
ใกล้เคียงกันมากมีเพียงไม่กี่วันที่ค่าพยากรณ์จะห่าง
จากค่าจริงไปมาก ทั้งนี้ผลลัพธ์ของการพยากรณ์ที่
ออกมาทั้งหมดถึงแม้ว่าจะมีความใกล้เคียงกับค่าจริง
มากเพียงใดก็ตาม ก็ยังจะไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน
ถึงประสิทธิภาพของการพยากรณ์เนื่องจากมีการ
ทดลองกับข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้น ดังนั้นการ
ทดลองครั้งถัดไปควรท าการทดลองกับข้อมูลหลายๆ 
ชุด และควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรผัน
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ระบบประเมินผลสัมฤทธิข์องงานพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา คณะวิทยาสาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว 

Key Performance Indicator (KPI) System of Faculty of Social Sciences Burapha 
University Sakaeo Campus 

รกฤช คง มบูรณ์ และพงช์ นัญ ชาญชัยชิณ รฒ ์
าขา ิชาค มพิ เต ร์ธุรกิจ คณะ ิทยา า ตร์และ ังคม า ตร์ ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้  

.  . .  

บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงาน
มห าวิท ย าลั ย  ก รณี ศึ กษ า  ค ณ ะวิท ย าส าสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว  โดย
ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อวัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผล
การด าเนินงานในด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่ง
สามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิง
ประมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยหรือ การปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดย มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
พัฒนาระบบการประเมินที่มีอยู่แล้วให้มีความสะดวกมากขึ้น
โดยได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ตรงตามการประเมินผล
สัมฤทธิ์งานมากที่สุด ซึ่งระบบจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆ
เบื้องต้น เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลตัวช้ีวัด ข้อมูลสมรรถนะ
ข้อมูลคะแนนการประเมิน  ระบบมีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 
3 ส่วน ได้แก่ คณะกรรมการ อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ โดย
โครงงานนี้มีรูปแบบการท างานผ่านเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web 

Application) ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคือ PHP 

ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้รูปแบบการ
พัฒนาแบบโค้ดอิกนิเตอร์ 

ค าส าคัญ :ระบบประเมินผล ัมฤทธิ์ข งงาน , ตั ช้ี ัด  
แ พพลิเคชั่น 

Abstract 
 The objective of system is to study analyze 

design and develop information system for Key 

Performance Indicator (KPI) of professor of Faculty 

of Social Sciences Burapha University Sakaeo 

Campus. Developed to measure the performance 

and evaluation of the implementation of 

academically of Burapha University. The display 

of the measurement or evaluation in order to 

reflect information about the performance. In the 

performance of universities or the performance of 

the academic side of the university. The 

introduction of information technology into the 

development of KPI systems that already provide 

more convenient. The software has been 

developed to meet the most KPI. The system has 

collected basic information. For example 

employee data indicator data KPI point data .The 

system is divided into three parts users. Including 

Boss teachers and administrators. This project has 

the working style of web application functionality.

The language used in the program is PHP with 

database management system MySQL. The 

model development is Codeignitor. 

Keyword: information system for Key Performance 

Indicator (KPI), indicators, application 

       ( )  

1173



1. บทน า
การปฏิบัติงานใน น่ ยงานต่าง  จ าเป็นต้ งมีการระบุ

ข บเขตการท างาน และมีการประเมินผลงานตามข บเขตที่
ได้ตั้งเปา้ มายไ ้ ทั้งนี้เพื่ ใ ้การปฏิบัติงานเป็นไป ยา่งมี
ประ ิทธิภาพและมีประ ิทธิผล และก่ ใ ้เกิดค ามพึงพ ใจ
ต่ ผู้ร่ มงาน รื แม้แตต่่ งค์กรเ ง 

 คณะ ิทยา า ตร์และ ังคม า ตร์ ม า ิทยาลยับูรพา 
ิทยาเขต ระแก้ เป็น น่ ยงานการ ึก าที่มีพันธกิจในการ

เรียนการ นการ จิัย การบริการ ิชาการ และการท านุ
บ ารุง ิลป ัฒนธรรม ีกทั้งเพื่ ใ ้การด าเนินการตามพันธกิจ
เป็นไปได้ด้ ยดีจ าเป็นต้ งมีการบริการที่มีธรรมาภิบาล 
โปร่งใ  และ ามารถตร จ บได้ ดังนั้นคณะ ิทยา า ตร์
และ ังคม า ตร์ จึงได้มีการก า นดข บเขตข งงานและ
กิจกรรมต่าง  แก่บุคลากรด้านการเรียนการ น ใ ้มีค าม
ขัดเจนและ ามารถตร จ บไดโ้ดยน าระบบประเมิน
ผล ัมฤทธ์ิข งงาน ข งพนักงานม า ิทยาลยับูรพา เข้ามา
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานข งบุคลากรภายในคณะ 
โดยมีการกร กข้ มลูและ ้าง ิงกิจกรรมต่าง เพื่ ใ ้
ผู้บริ ารได้ ประเมิน ซึ่งในการท างานแบบเดิมนั้นจะเป็นการ
กร กข้ มูลในแบบฟ ร์ม รื  กร กข้ มูลในกระดา                                       
การจัดท าน้ันมคี ามซับซ้ นและยิง่ยากต่ การกร กข้ มลู
และบางครั้งก่ ใ ้เกิดค าม ับ นใจการด าเนินการ รื
กร กข้ มูลไม่ถูกต้ ง รื  ข้ มูล าจ ูญ ายระ ่างการ
ประเมิน ซึ่ง ถ้าเกดิข้ ผิดพลาดขึ้น าจท าใ ้ข้ มูลที่
ประเมินไปแล้ นั้นแก้ไขไม่ได้ รื  ได้ผลการประเมินที่ผิดไป 
ท าใ ้เป็นผลเ ียต่ ผู้ที่ถูกประเมิน จึง าจท าใ ้ถูกพิจารณา
ผลงานโดยที่คะแนนการประเมินนัน้ไม่ตรงกับค ามเป็นจริง 

 จากปัญ าการน าระบบการประเมินผล ัมฤทธ์ิข งงาน
ข งพนักงานม า ิทยาลัยบูรพามาใช้นั้น ท าใ ้เกิดแน คิดที่
จะพัฒนาระบบประเมินผล มัฤทธิ์ข งงานข งพนักงาน
ม า ิทยาลยับูรพาท่ีมี ยู่ ใ ้ใช้งานได้ง่าย ามารถเกบ็เป็น
ลักฐาน และ ามารถตร จ บได้ ท าใ ้ประ ยัดเ ลาใน

การประเมิน และลดข้ ผิดพลาดข งข้ มูลได้ เนื่ งจาก
ระบบจะ ามารถตร จดูข้ มลูได้ตล ดเ ลาและ ามารถ
แก้ไขข้ มูลได้ตล ดเ ลาก่ นจะ มดเ ลาในการประเมินใน
แต่ละร บ ก่ ใ ้เกิดการบริ ารทีม่ีธรรมมาภิบาลขึ้น เพื่ ลด
ปัญ าการใช้งานท่ีเกิดขึ้น ซึ่งตั ระบบจะมีการจัดเก็บข้ มลู 
กิจกรรมที่พนักงานท า เก็บข้ มูลตั ช้ี ัดต่าง ที่จะน ามา
ประเมิน และตั ระบบจะมกีารค าน ณค่าคะแนนถ่ ง
น้ า นัก เพื่ ไม่ใ ้เกิดการค าน ณ ผิดถ้าเกดิตั ผู้ประเมิน
เป็นผู้ค านณเ ง และตั ระบบนั้นจะมีการแ ดงผลข้ มลู

การประเมินใ ผู้้ถูกประเมินได้เข้าไปดผูลได้เมื่ การประเมิน
เ ร็จ ิ้นในร บนั้น  ซึ่งจะท าใ ผู้้ถูกประเมินนั้นได้รูผ้ลการ
ประเมินทันทีโดยไม่ต้ งร ผลเ มื นการด าเนินการแบบเก่า 
เมื่ การประเมินเ ร็จ ิ้น ก็จะมีการ รุปผล ่า พนักงานแต่
ละคนมผีล ัมฤทธ์ิข งงานเท่าไ ร ่ จึง ะด กต่ การท างาน
มากขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

จากการด าเนินการจัดการท างาน ิจัยเรื่ งระบบการ
ประเมินผล ัมฤทธิ์ข งงานข งพนักงานม า ิทยาลัยบูรพา 
ทางผู้ ิจัยได้มี ัตถุประ งค์ ได้แก่ .เพื่ พัฒนาระบบการ
ประเมินผล ัมฤทธิ์ข งงานข งพนักงานม า ิทยาลัยบูรพา 
.เพื่ น าเ าเทคโนโลยีมาช่ ยเพิ่มประ ิทธิภาพการท างาน

ข งม า ิทยาลัย .เพื่ การเก็บข้ มูลมีค ามเป็นระเบียบ
มากขึ้น 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการ ึก าและ ิเคราะ ์การจัดท างาน ิจัย ทาง

ผู้จัดท างาน ิจัยได้ ึก าถึงกระบ นการท างานข งระบบ
เดิมในการประเมินผล ัมฤทธิ์งาน จากนั้นได้ ึก าการ
ิเคราะ ์และ กแบบระบบเชิง ัตถุโดยใช้ ยูเ ็มแ ล

( ) เป็นเครื่ งมื ในการ ิเคราะ ์และ กแบบ จากนั้น
ได้มีการ ึก าเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโค้ด ิกนิเต ร์ 
( ) และได้มีการ ึก างาน ิจัยที่เกี่ย ข้ งได้แก่ 
) การพัฒนาระบบการประเมินผลตั ช้ี ัด ( ) ด้าน
าธารณ ุขข ง  านักงาน าธารณ ุขจัง ัด น งคาย  
) การ กแบบ  เพื่ ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานข ง

พนักงานแผนก    ข งบริ ัท
ผู้ ใ ้ บ ริก ารซ่ ม ช้ิน ่ น เครื่ งบิ นแ ่ ง นึ่ งในนิ คม
ุต า กรรม มตะนคร จั ง ัดชลบุ รี   ) ระบบ

ประเมินผลการผลการปฏิบัติงานตามตั ช้ี ัดและการ
ใ ้บริการค มพิ เต ร์ ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์  

3.1 กระบวนการท างานของระบบเดิม 
จากการเก็บร บร มค ามต้ งการ  และการ ึก า

ปัญ าต่าง   ที่เกิดขึ้นข งระบบการท างานแบบเดิมได้
น าไป ู่กระบ นการ ิเคราะ ์  และ กแบบระบบนั้น  ท า
ใ ้ เราทราบถึงกระบ นการท างานข งระบบประเมิน
ผล ัมฤทธิ์งานข งพนักงาน าย ิชาการ กรณี ึก า  
ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้  ในขั้นต นต่าง   
ประก บด้ ย 
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. ก า นดดัชนี ช้ี ัดค าม  าเร็จ  . ก า นดช่ งข งค่า
น้ า นัก  . ก า นดค่าเป้ า มายข งงานที่ จะท า  . 
ปฏิบั ติ งานตามเป้ า มาย . ประเมินผล ัมฤทธิ์ งาน 
(พนักงาน) . ่งผลงาน . นุมัติการประเมิน . นุมัติการ
่งผลงาน . ประเมินผล ัมฤทธิ์งาน (คณะกรรมการ) . 
รุปผลการประเมิน . ตร จ บผลการประเมิน . 

ย มรับผลการประเมิน 

ภาพที่ 1 กระบวนการท างานเดิมในการประเมินผลสัมฤทธิ์งาน 
3.2 ยูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling 
Language) 
 ยู เ ็ ม แ ล    (    : 

)  คื โมเดลมาตรฐานที่ใช้ ลักการ กแบบ  
(   )  รูป แบบข งภา า 

 จะมี  ซึ่งเป็น ัญลัก ณ์ที่น าไปใช้ใน  
ต่าง    จะมีข้ ก า นดกฎระเบียบต่าง   ในการ
โปรแกรม โดยกฎระเบียบต่าง   จะมีค าม มายต่ การ
เขียนโปรแกรม ( )  ดังนั้นการใช้  จะต้ งทราบ
ค าม มายข ง  ต่ าง   เช่น    

     แ ล ะ   ิ่ ง
เ ล่านี้มี ค ามจ าเป็น ย่างยิ่ งต่ การตีค ามข งการ

กแบบ  และ  ระบบ ก่ นน าไป  
ระบบงานจริง ในปัจจุบันมีเครื่ งมื มากมายที่ ามารถ
แปลง   เป็น  ภา าต่าง   ยกตั ย่าง  
เช่น  ภา า    และ  เป็นต้น 
จากการ ิเคราะ ์ระบบผู้พัฒนาได้มีการเขียน  ซึ่ง
เป็น ่ น นึ่งข ง งจรการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ใน ่ นข งการ

กแบบ ( )  ที่ใช้ในการ ธิบาย ลักการท างานด้ ย
โมเดล รื แผนภาพ ัตถุต่าง   มีดังนี้ 
. ยู เค ได ะแกรม (   )  .  แ คทิ ิตี้

ได ะแกรม (  ) .  คลา ได ะแกรม 
(  ) .  ซี เค นซ์ ได ะแกรม (  

) 

3.3 รูป แบบ การพั ฒ น าแบ บ โค๊ ด อิ คนิ เต อร์ 
(Codeigniter) 
   คื   ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้ ย 
ภ า า    า รั บ    เป็ น
เครื่ งมื  า รับช่ ยพัฒนาเ ็บไซต์และเ ็บแ ปพลิเคช่ัน 
โดยมีโครง ร้างการพัฒนาโปรแกรม ย่างเป็นระบบและร ม
ค า ั่งต่าง  ที่จ าเป็นต่ การพัฒนาเ ็บไซต์ด้ ย  ไ ้
ภายใน  พัฒนาโดย   ซึ่งมีลิข ิทธิ์เป็น 

  ามารถดา น์ โ ลดและใช้ ได้ฟ รี  ถู ก
พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี  และยังมีการพัฒนามาเรื่ ย  จนถึง
ปัจจุบัน  รับร งการเขียนแบบ 

 ( ) เป็นการแยก ่ นประม ลผล กจาก
่ นแ ดงผล ท าใ ้โครง ร้างมีค ามปล ดภัยมากยิ่งขึ้น 

และง่ายต่ การพัฒนาโปรแกรม โค้ดที่ได้มีค ามเป็นระเบียบ
และง่ายต่ การน าไปแก้ไข  ยัง กแบบใ ้
ามารถติดต่ กับฐานข้ มูลชนิดต่าง  ได้ง่าย ีกด้ ย เช่น 

   รื เจ้าพ่ ยักใ ญ่ ย่าง 
 เป็นต้น ากเรียกใช้ฐานข้ มูลถูกต้ งตาม ลักข ง 

  แล้  ผู้ ใ ช้ ามารถ เปลี่ ยนชนิ ดข ง
ฐานข้ มูลได้ เพียงแค่แก้ค่าค นฟิกเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น ่ น
ระบบ  ข งระบบ  ามารถ ร้างได้ ะ าด
และเป็นมิตรกับกลไกการค้น า ( ) ท าใ ้เ า
มารถน าไปพัฒนาได้ทั้ง เ ็บไซต์ และเ ็บแ พพลิเคช่ัน ไฟล์
ภายใน  ประก บด้ ย โครง ร้าง ลัก  คื  

  .  ระบบภายใน ามารถ
แยก โปรเจค กเป็น ลาย   ได้ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการพัฒนาระบบประเมินผล ัมฤทธ์ิข งงานพนักงาน

ม า ิทยาลั ย าย ิ ช าก าร  คณ ะ ิทยา า ต ร์แล ะ
ังคม า ตร์ ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้ า ัย

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ต า ม ขั้ น ต น   (  
  )  โดยมีกระบ นการและ
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ขั้นต นดังน้ี . ึก าค ามเป็นไปได้ . กแบบระบบและ
น้าจ การท างาน .  กแบบยู เค ได ะแกรม (  

 ) เป็นแผนภาพที่แ ดงการท างานข งผู้ใช้
ระบบ ( ) และค าม ัมพันธ์กับระบบย่ ย  (  

) ภายในระบบใ ญ่  ในการเขี ยน    
 ผู้ใช้ระบบ ( ) จะถูกก า นด ่าใ ้เป็น  

แ ล ะ  ร ะ บ บ ย่ ย  (  )  คื     
จุดประ งค์ ลักข งการเขียน    ก็เพื่
เล่าเรื่ งรา ท้ัง มดข งระบบ ดังภาพท่ี  
 

 
 
ภาพที่ 2 Usecase Diagram ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา คณะวิทยาสาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว 

 
 จากภ าพที่      ระบบ ประ เมิ น
ผล ัมฤทธิ์ข งงานพนักงานม า ิทยาลัย กรณี ึก า คณะ
ิทยา า ตร์และ ังคม า ตร์ ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต
ระแก้  แ ดงถึงกิจกรรม ลักในการด าเนินงานผ่านระบบ

โดยมีผู้รับผิดช บการด าเนินงานได้แก่ คณะกรรมการ 
าจารย์ และผู้ดูแลระบบ และเมื่ ด าเนินการ กแบบ 

  แล้ ผู้ ิจัยได้ท าการ กแบบโครง ร้าง
ข งระบบด้ ยแผนภาพคลา  (  ) แ ดงดัง
ภาพที่  
 

 
 

ภาพที่ 3 Class Diagram ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา คณะวิทยาสาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว 
 
จากภาพที่  แ ดงถึง ่ นประก บต่าง  ข งระบบมี 

ค าม ัมพันธ์กัน ซี่งในแต่ละคลา จะแ ดงถึงแ ทริบิ ต์ 
และเมธ ดในการด าเนินงานข งค าม ัมพันธ์ในแต่ละคลา  
โดยเมื่ มีการด าเนินงานในกระบ นการท างาน นึ่งจะแ ดง 
ถึงค าม ัมพันธ์และการเรียกใช้งานคลา ที่มีค าม ัมพันธ์ 
กัน เช่น กระบ นการการจัดการข้ มูลพนักงาน ามารถ
เขียน ค าม ัมพันธ์ด้ ยแผนภาพซีเค นซ์ แ ดงดังภาพที่  

 
ภาพที่ 4 Sequence Diagram ระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา คณะวิทยาสาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว 
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 จากภาพที่   แ ด งถึ งแผนภาพการ ธิบายข ง
กระบ นการจัดการข้ มูลพนักงานในระบบประเมิน
ผล ัมฤทธิ์ข งงานพนักงานม า ิทยาลัย กรณี ึก า คณะ
ิทยา า ตร์และ ังคม า ตร์ ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต
ระแก้  ซึ่งเป็นแผนภาพที่แ ดงถึงค าม ัมพันธ์ข งตาราง

ที่ใช้ในการจัดเก็บข้ มูลภายในระบบประเมินผล ัมฤทธ์ิข ง
งานพนักงานม า ิทยาลัย กรณี ึก า คณะ ิทยา า ตร์
และ ังคม า ตร์ ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้  
 ดังภาพท่ี  
 
 

 
 

ภาพที่ 5 Class Diagram ระบบประเมินผล ัมฤทธิ์ข งงาน
พนักงานม า ิทยาลัย กรณี ึก า คณะ ิทยา า ตร์และ ังคม า ตร์ 

ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้  
  
 

5. ผลด าเนินการวิจัย 
 จากการ ึก า ิเคราะ ์ กแบบระบบ และพัฒนา
ระบบประเมินผล ัมฤทธิ์ข งงานพนักงานม า ิทยาลัย 
ก รณี ึ ก า  ค ณ ะ ิท ย า า ต ร์ แ ล ะ ั งค ม า ต ร์ 
ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้  ได้ท าใ ้ได้โปรแกรม
เ ็บที่ ามารถไปใช้ในการประเมินผล ัมฤทธิ์ข งงาน
พนักงานโดยมีค าม ามารถในการท างาน ดังนี ้
 ) ผู้ดูแลระบบ ามารถจัดการข้ มูลผู้ใช้ได้ 
 ) ผู้ดูแลระบบ ามารถจัดการข้ มูลตั ช้ี ัดได้ 
 ) ผู้ดูแลระบบ มารถจัดการข้ มูลช่ งข งค่าน้ า นักได้ 
 ) ผู้ดูแลระบบ ามารถจัดการข้ มูล มรรถนะได้ 

 ) ผู้ดูแลระบบ ามารถจัดการข้ มูลค่าคะแนนถ่ ง
น้ า นักได้ 
 ) ผู้ดูแลระบบ ามารถด าเนินการดู ถิติการเข้าใช้งาน
ได้ 
 ) ผู้ดูแลระบบ ามารถจัดท ารายงานการประเมินได้ 
 ) คณะกรรมการ ามารถดูข้ มูลพนักงานได้ 
 ) คณะกรรมการ ามารถด าเนินการประเมินผล ัมฤทธิ์
งานได้  

) คณะกรรมการ ามรถดูเ ก าร ้าง ิงข งพนักงาน
ได้ 
 ) คณะกรรมการ ามารถ รุปผลการประเมินได้ 
 ) คณะกรรมการ ามารถดูรายงานการประเมินได้ 
 ) พนักงาน ามารถแก้ไขข้ มูล ่ นตั ได้ 
 ) พนักงาน ามารถก า นดค่าเป้า มายและค่า
น้ า นัก 
 ) พนักงาน ามารถประเมินผล ัมฤทธิ์งานข งตนเ ง
ได้ 
 ) พนักงาน ามารถ ัพโ ลดไฟล์ผลงานได้ 
 ) พนักงาน ามารถดูผลการประเมินได้ 
 ) พนักงาน ามารถย มรับผลการประเมินได้ 
  
 

 
 

ภาพที่ 6 การจัดการข้อมูลตัวชี้วัด 
 

 จากภาพที่   เป็นตั ย่าง น้าจ การจัดการข้ มูล
ตั ช้ี ัดข งระบบประเมินผล ัมฤทธิ์งานซึ่ง ามารถเพิ่ม ลบ
แก้ไขได้และ ามารถก า นดข บเขตค่าน้ า นักได้  
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ภาพที่ 7 การจัดการข้อมูลสมรรถนะ 
 
 จากภาพท่ี  เป็นการจัดการข้ มลู มรรถนะข งระบบ
ประเมินผล ัมฤทธ์ิงาน 

 

 
 

ภาพที่ 8 การประเมินผลสัมฤทธิ์งาน(พนักงาน) 
 

 จากภาพที่   เมื่ ถึ งก า นดร บ ันการประเมิน
พนักงานจะต้ งเข้าไปกร กค่าน้ า นักข งงานที่ตนเ งจะ
ท าและเข้าไปกร กค่าเป้า มายช งงานที่จะท า ่าจะใ ้
คะแนนเท่าไ ร่โดยมีตัง้แต่  โดยถ้าท างานใกล้เคียงกับค่า
คะแนนเป้า มายก็จะได้คะแนนมากขึ้นด้ ย แต่ในขั้นต นนี้
พนักงานจะยังไม่ ามารถท่ีใ ่คะแนนในช่ ง ค่าคะแนนที่ได้ 
เพราะต้ งร จนก ่า ิ้น ุดร บการประเมิน 
 โดยระ ่างการประเมินพนักงานจะ ามารถ ่งผลงาน
ไปในระบบได้เพื่ เป็นเ ก าร ้าง ิงเ ลา ิ้น ุดร บการ
ประเมินตนเ งดังภาพท่ี  
 
 
 

 
ภาพที่ 9 การอัพโหลดไฟล์ผลงาน 
 

 
 
    ภาพที่ 10 แบบฟอร์มที่ประเมินแล้ว 

 

 
 

ภาพที่ 11 การประเมินสมรรถนะ (กรรมการ) 
 

จ า ก ภ า พ ที่   เมื่ ิ้ น ุ ด ร บ ก า ร ป ร ะ เมิ น
คณะกรรมการจะท าการประเมิน มรรถนะการท างานข ง
พนักงานโดยจะใช้การ ้าง ิงจาก การประเมินผล ัมฤทธิ์
งานข งตนเ งข งพนักงาน และเ ก าร ้าง ิงการท างาน
ข งพนักงานซึ่งถ้าระดับ มรรถนะที่ได้ใกล้เคียงกับระดับ
มรรถนะที่คาด ังก็จะได้คะแนน ูงขึ้นเมื่ ท าการประเมิน

เ ร็จก็จะต้ งน าคะแนนข งทั้ง  ่ นมาร มกันและ
รุปผล ภาพที่  และ  
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ภาพที่ 12 หน้าสรุปผลการประเมิน 
 

 
 

ภาพที่ 13 หน้าสรุปผลการประเมิน (ต่อ) 
 
 เมื่ ได้ผลการประเมินแล้ พนักงานแต่ละคน ามารถเขา
ไปตร จ บผลการประเมินข งตนเ งได้ และ กร ก
แบบฟ ร์มย มรับผลการประเมิน ดังภาพท่ี  และ  
 

 
 

ภาพที่ 14 หน้าผลการประเมิน 
 

 
 

ภาพที่ 15 ยอมรับผลการประเมิน 
 
6. สรุป 
 ระบบประเมินผล ัมฤทธิ์ข งงานพนักงานม า ิทยาลัย 
ก รณี ึ ก า  ค ณ ะ ิท ย า า ต ร์ แ ล ะ ั งค ม า ต ร์ 
ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้  เป็นระบบที่มีการ
จัดเก็บข้ มูลพนักงาน าทิเช่น ช่ื  นาม กุล ุฒิการ ึก า
ที่ ยู่  เบ ร์โทร ัพท์ จัดเก็บข้ มูลพื้นฐานต่าง ข งการ
ประเมิน าทิเช่น ข้ มูลตั ช้ี ัด ข้ มูล มรรถนะ ข้ มูล
คะแนนถ่ งน้ า นัก ข้ มูลค่าเป้า มาย ข้ มูล มรรถนะ
ข้ มูลผลงานข งพนักงาน และ ีก ลาย ย่างเป็นต้น ซึ่ง
ข้ มูลที่ใช้นั้นเป็นข้ มูลจากแบบฟ ร์มการประเมินผล
ัมฤทธิ์งานข งม า ิทยาลัยจริง ซึ่งท าใ ้ระบบนี้มีค าม

โปร่งใ และมีค ามเน่าเช่ื ถื  ซึ่ง ลัก แล้ การท างานเข ง
ระบบนี้จะมี ช่ ง คื  ช่ งที่ใ ้พนักงานตั้งเป้า มายข ง
ตนเ ง และ ช่ งที่พนักงานจะประเมินตนเ ง ลังจาก ิ้น ุด
ร บการประเมิน ระบบนี้จะช่ ยใ ้การประเมินนั้นไม่เกิด
ค าม ับ น ่าจะต้ งใ ่ค่า ะไรบ้าง และค าน ณ ย่างไร
เพราะระบบจะท าการค าน ณ ค่าคะแนนใ ้เ งจึงมีค าม
น่าเชื่ ถื  ซึ่งจะท าใ ้การประเมินนั้นร ดเร็ ขึ้น และจัดเก็บ
ข้ มูลต่าง ได้เป็นระเบียบมากขึ้นไม่ต้ งกัง ล ่าข้ มูลจะ
ูญ ายและยัง ามารถตร จ บผลงานระ ่างการ

ประเมินได้ ีกด้ ย โดยระบบนี้มีรูปแบบการท างานผ่านเ ็บ
แ พพลิเคช่ัน (  ) ใช้งานผ่าน ินเท ร์เน็ต 
ภา าที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคื   ร่ มกับระบบ
จัดการฐานข้ มูล  
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7. เอกสารอ้างอิง 
 ิ ริ ั กดิ์  ป ระพฤติ . ( ). การพัฒนาระบบการ          
ประเมินผลตั ช้ี ัด ( ) ด้าน าธารณ ุขข ง  านักงาน
าธารณ ุขจัง ัด น งคาย 

 เ า ภา พร มกู . ( ). การ กแบบ  เพื่ ใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานข งพนักงานแผนก  

  ข งบ ริ ั ท ผู้ ใ ้ บ ริ ก ารซ่ ม
ช้ิน ่ นเครื่ งบินแ ่ง นึ่งในนิคม ุต า กรรม มตะ
นคร จัง ัดชลบุรี  

 เปรมฤดี นุ่น ังข์. ( ). ระบบประเมินผลการผลการ
ปฏิบัติงานตามตั ช้ี ัดและการใ ้บริการค มพิ เต ร์ 
ม า ิทยาลัย ลัยลัก ณ์ 

 ชาคริต กุลไกร รี .  คื ะไร. (กันยายน ) 
น ไ ล น์ . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : 

:// . . / / / /

/. 
(ค้นเมื่ ันท่ี  มี.ค. ) 

   . น ไ ล น์ .เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
:// . . / /

. . (ค้นเมื่ ันท่ี  มี.ค. ) 
  คื ะไร. ( ) นไลน์ . เข้าถึงได้จาก 
: :// . . /. (ค้ น เมื่ ั น ที่   มี .ค . 

) 
 .  ง จ ร ชี ิ ต ข ง ก า ร พั ฒ น า 

. (มีนาคม ) นไลน์ . เข้าถึงได้จาก : 
:// . . / / /

. .(ค้นเมื่ ันท่ี  มี.ค. ) 
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การพั นา ุนยนต ําร จแบบก่งอัตโนมัต ิ
Semi-automatic Exploratory Robot Development 

ย ัฒน พิลาถอย และ กฤ ดา ขันก ิกรรม 

าขา ิชาคอมพิ เตอรและเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตรและเทคโนโลย ี

ม า ิทยาลยัราชภฏันคร รรค 

Kangyossawat.1992@gmail.com, KrisdaK@gmail.com 

       
       การออกแบบและการ ราง ุนยนต ําร จเปน อีก

น่ึง าขาทีนา นใจใน า ตรดาน ิทยาการ ุนยนต 
ุนยนต ําร จมีประโยชนอยางมากตอโลกของเรา ุนยนต 

เ ลาน้ัน ามารถถูก งไป ําร จใน ลายพื้นที่ โดยที่มนุ ย 
ไม ามารถเขาถึงได เชน อ กา  และพื้นที่ใตนํา โปรเจคนี้ม ี
จุดมุง มายเพื่อการออกแบบและ ราง ุนยนต ําร จโดยใช 
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลพีไอซี มายเลข อง ีเอ เจ 

นึง องแปดดีเอ ซ ึงทํางานบนแพลท อรมของบอรด 
ค บคุมโยโย รุนคิ  การดําเนินโครงงานมี ามขั้นตอน 
ประกอบด ย ขั้นตอนการออกแบบการจัด างองคประกอบ 
ข้ันตอนการ ราง ุนยนต ําร จ และขั้นตอนการทด อบ 
การค บคุม ุ นยนต จากผลการทดลองแ ดงใ เ น า 
ุนยนต ําร จที่ รางขึ้นนั้น ามารถทําการ ําร จไดในพื้นที่ 

อุป รรค ลายรูปแบบ ประกอบด ย พื้นที่ราบ พ้ืนที่ตาง 
ระดับ พื้นที่ขรุขระ และพื้นที่ลาดชัน ุนยนต ําร จใชเ ลา 
มากที่ ุดในพื้นที่ขรุขระคือ 2 นาที 25 ินาที และ ใชเ ลา 
นอยที่ ุดในพื้นที่ราบคือ 1  นาท ี 30 ินาที และโดยเ ลี่ย 
แล ใชเ ลา 1 นาที 1  ินาที 

 ุนยนต ําร จ ไมโครคอนโทรลเลอร โยโยบอรด 

The design and invention of exploratory robot is 
one of the interesting fields in robotic science. 
xploratory robots have made a huge impact on 

our world today. They can be explored many 
places that human would never be able to go to 
such as space and underwater. This pro ect aims 
to design and invent exploratory robot by using 
P 24 12  icrocontroller which based-on 
-  (called - ) platform. The pro ect 

operations compose of three steps including the 
composition design step, the exploratory robot 
invention step and the robot control testing step. 
The experimental result show that our 
exploratory robot can be explore in various 
ob ections area including plain area, different 
level area, knobbed area and steep area. The 
maximum duration for overcome an ob ections 
area is 2 minutes and 25 milliseconds in knobbed 
area. The minimum duration for overcome an 
ob ections area is 1 minutes and 3  milliseconds 
in plain area. The average duration for 
overcoming all ob ections areas is 1 minutes and 
1  milliseconds. 

 xploratory robots, icrocontroller, 
-Q 

บทนํา

ุนยนต (Robot) คือเครื่องจักรท่ี ามารถรับรู (Sense ) 

คิด างแผน (Plan) และลงมือทํา (Act) ใน นประกอบ
ตางๆ ของ ุนยนตน้ันจะประกอบไปด ย อุปกรณไฟฟา 
บอรดค บคุมอิเล็คทรอนิค  และคอมพิ เตอร ุนยนต

ามารถแบงประเภท ลัก 2 ประเภท คือ 1. ุนยนต
เคลื่อนท่ี (Mobile robot)[1,2,3] ุนยนตประเภทน้ีน้ันจะ
แตกตางจาก ุนยนตท่ีท่ีไม ามารถเคลื่อนท่ีได เพราะ
ค าม ามารถท่ีเคลื่อนท่ีไปไ นมาไ นด ยตั เอง โดยใชลอ

รือขา เปนตั เคลื่อนท่ี และ ุนยนตประเภทน้ียังแบงยอย
ไดอีก ามประเภทตาม ภาพแ ดลอมท่ีจะใ ุนยนต
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ปฏิบัติงาน คือ ุนยนตเคลื่อนท่ีบนบก (Land based 

mobile robot)[4,5,6,7] ุนยนตเคลื่อนท่ีทางอากา  
(Airborne robot) และ ุนยนตเคลื่อนท่ีในนํ้า (sub-sea 

robot) 2. ุนยนตไม ามารถเคลื่อนท่ี (fixed robot) เปน
ุนยนตท่ีมีลัก ณะไม ามารถเคลื่อนท่ีไดด ยตั เอง มี

ลัก ณะเปนแขนกล ามารถขยับและเคลื่อนไ เฉพาะขอ
ตอภายในตั  และ ุนยนตท่ีผูเขียน นใจน้ัน คือ ุนยนต
ําร จบนบก 

ุนยนต ําร จ[8,9,10,11] คือ ุนยนตท่ีปฏิบัติงานตาม
ภาพแ ดลอม รือภูมิประเท  และงานท่ีมีค ามอันตรายท่ี

มนุ ยไม ามารถปฏิบัติ นาท่ีได อาทิ ุนยนต ําร จใตนํ้า 
เชน ุนยนต SeaBotixLBV300 ุนยนต ําร จทางอากา  
เชน ุนยนต AR.Drone2 และ ุนยนต ําร จบนบก เชน 
ุนยนตฉางเออ-3 เปน ุนยนต ําร จด งจันทร ของ

ประเท จีน 

บทค ามน้ีจะพูดถึงพ้ืนฐานค ามรูของ ุนยนต ําร จ
แบบก่ึงอัตโนมัติเคลื่อนท่ีแบบลอ บนแพลตฟอรมของโยโย
คิ  ซึ่งใชพีไอซี เบอร อง ี่เอฟเจ น่ึง องแปดดีเอ บทค าม
ใน นท่ีเ ลือน้ันจะประกอบด ย ั ขอท่ี 2 จะก าถึง
รรณกรรมท่ีเก่ีย ของ ั ขอท่ี 3 จะก าถึงข้ันตอนการ

ดําเนินงานประกอบไปด ย 3 น ใน ั ขอท่ี 4 จะก าถึง
การทด อบระบบ และบท รุปน้ันจะก าถึงใน ั ขอท่ี 5 

 

2. รรณกรรมท่ีเกี่ย ของ 
 

ใน ั ขอน้ีทางผูเขียนไดอธิบายถึงทฤ ีและบทค ามท่ี
เก่ีย ของกับ ุนยนต ําร จแบบก่ึงอัตโนมัติ และอุปกรณท่ี
ใชในการทดลอง ประกอบไปด ย ลักการทํางานของ
ุนยนต ําร จ บอรดค บคุมโยโยรุนอาเอบี บอรดค บคุม

โยโยรุนคิ  และ บอรดค บคุมมินิทีบี ก ก น่ึง อง 
 

2.1 ลักการทํางานของ ุนยนต ําร จ[12,13,14,15]  

ลักการทํางานของ ุนยนตโดยร มน้ันจะมี าม น คือ
ุนยนต มารทโฟนท่ีติดตอกับ ุนยนต และ มารทโฟนท่ี

ติดตอกับผูใช จะทํางานก็ตอเมื่อเปดการทํางานของ ุนยนต
และ มารทโฟนท่ีติดตอกับ ุนยนตเช่ือมตอ ัญญาณบลูทูธ
กับ ุนยนต และเมื่อเช่ือมตอกับ ุนยนต ําเร็จ ก็ทําการ
เช่ือมตอ มารทโฟนท่ีติดตอกับผูใช กับ มารทโฟนท่ีติดตอ
กับ ุนยนตโดยใช ัญญาไ ไฟเปนตั เช่ือมตอการคบคุมของ
การทํางาน ตามรูปท่ี 1.  

 

 
ร ที่ 1. ห ักการ ช่อมตอหุน นตกับ ชงาน 

 

ลักการทํางานโดยร มของบอรดค บคุมการทํางาน
ของมอเตอรไฟตรง คือ รอรับคาอินพุตจากบอรดค บคุมไม
โคลคอนโทรลเลอร แล ทําการประม ลผลจากน้ัน งคา
เอาทพุตไปยังมอเตอรไฟตรง เพ่ือ ั่งใ มอเตอรไฟตรง
ทํางาน ตามรูปท่ี 2  

 

 
ร ที่ 2. การทํางานของบอรดควบคุมมอ ตอร 

 

2.2 บอรดค บคมโยโยรุนอาเอบี  
 

(IOIO-RAB รือ IOIO-Robotic Activity Board)  เปน
แผง งจรท่ีไดรับการออกแบบใ ใชงานร มกับบอรดค บคุม
โยโย รือบอรดค บคุมโยโยรุนคิ เพ่ือนําไปใชในงานค บคุม
ุนยนตท่ี ื่อ ารกับอุปกรณแอนดรอยด ซึ่งเปนผลิตภัณ

ของ Inex โดยมีคุณ มบัติท่ีนา นใจดังน้ี จุดเช่ือมตอตั
ตร จจับประเภทอนาล็อก จําน น 8 ชอง จุดตอขับมอเตอร
เซอรโ มอเตอร 4 ชอง ชุดขับมอเตอรกระแ ไฟตรง 6 ชอง
โดยใชมินิบอรดทีบี ก ก น่ึง อง ชองรับค ามตาง ักไฟฟา
ตั้งแต 0 ถึง +3.3 โ ลต และรับแรงดันไฟเลี้ยงจากภายนอก
ไดตั้งแต +6.5 ถึง +12 โ ลต 

 

 
ร ที่ 3. บอรดควบคุมโ โ รุนอา อบี 
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2.3 บอรดค บคุมโยโยรุนคิ   
 

เปนบอรดท่ีดัดแปลงบาง นจากบอรดค บคุมโยโยแต
ยังคง ามารถทํางานไดเ มือนกับบอรดตนแบบท้ัง มด
ท้ัง มด โดยบอรดค บคุมโยโยรุนคิ  ผลิตข้ึนจากบริ ัท 

Inex โดยมีคุณ มบัติท่ีนา นใจดังน้ี ใชไมโครคอนโทรลเลอร
พีไอซี มายเลข อง ี่เอฟเจ น่ึง องแปดท่ีมีโมดูลยูเอ บี 

อยูภายในจึง ามารถทํางานเปนยูเอ บีโฮ ตได และบรรจุ
เฟรมแ รของบอรดโยโยตนแบบมาพรอมใชงานทําใ พัฒนา
แอปพลิเคช่ันกระทําทางฝงอุปกรณแอนดรอยด มีพอรต
อินพุตเอาตพุต 48 ชอง และมีอินพุตอนาล็อก 16 ชอง 
 

 
 

ร ที่ 4. บอรดควบคุมโ โ รุนคิว 
 

2.4 บอรดค บคุมมินิทีบี ก ก นึ่ง อง  
 

คือ แผง งจรขับมอเตอรไฟตรงขนาดเล็กพรอมใชงาน
ขับมอเตอรกระแ ไฟตรงขนาด ูงไดถึง 12 โ ลต ได 2 ชอง 
ใชค บคุมทิ ทางและค ามเร็ ซึ่งบอรดมินิทีบี ก ก น่ึง
อง น้ันผลิตโดย บริ ัท Pololu และมีไอซีขับมอเตอร 
มายเลข ทีบี ก ก น่ึง องเอฟเอ็นจีของ โตชิบา 

 

 
ร ที่ 5. บอรดควบคุมมินิทีบีหกหกหน่งสอง 

 

 

3. การดําเนินงาน 
 

ใน ิธีการดําเนินงานน้ันผูเขียนไดแบงการดําเนินงาน
ออกเปน 2 นคือ นท่ี น่ึงข้ันตอนการออกแบบการจัด
างองคประกอบ นท่ี องข้ันตอนการ ราง ุนยนต ําร จ 

 

3.1 ข้ันตอนการออกแบบการจัด างองคประกอบ  
 

ใน นน้ีผูทดลองไดจําลองการตอของบอรดค บคุม
ตางๆ เขาด ยกัน โดยมีบอรดค บคุมโยโยรุนอาเอบีเปนตั
เช่ือมตอบอรดค บคุมท้ัง มดเขาด ยกัน และบอรดค บคุม
มินิทีบี ก ก น่ึง องเปนตั ค บคุมการทํางานของมอเตอร
ไฟตรง และบอรดค บคุมโยโยรุนคิ เปนตั เช่ือมตอกับ
ัญญาณบลูทูธ    

 

 
ร ที่ 6. การ ช่อมตอของบอรดควบคุม 

 

3.2 ข้ันตอนการ ราง ุนยนต ําร จ  
 

ใน นน้ีผูทดลองน้ันไดทําการออกแบบ ุนยนต ําร จ
และเลือก ั ดุอุปกรณตางๆ ตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 1. อุ กรณ 

อุปกรณ จําน น 
แผนเ ล็กอเนกประ งค 1 

ลอยาง 4 

มอเตอรไฟตรง 4 

ลางถาน 6 กอน 1 

บลูทูธ 1 

บอรดค บคุมโยโยรุนอาเอบ ี 1 

บอรดค บคุมโยโยรุนคิ  1 

บอรดค บคุมมินิทีบี ก ก นึ่ง อง 3 
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ร ที่ 7. อุ กรณ 

 

การประกอบ ุนยนตมี 5 ข้ันตอนตอไปน้ี 

 

ข้ันตอนท่ี 1 นํามอเตอรไฟตรงท้ัง 4 ชุด มาตดิตั้งเขากับ
แผนเ ล็กอเนกประ งค 

 

 
ร ที่ 8. ข้ันตอนการติดต้ังมอ ตอร ตรง 

  

ข้ันตอนท่ี 2 นําลอยางท่ีเตรียมไ ท้ัง 4 ลอมาประกอบ
ติดตั้งเขากับมอเตอรไฟตรง 

 

 
ร ที่ 9. ข้ันตอนการติดต้ัง อ ขากับมอ ตอร ตรง 

 

 

ข้ั นตอน ท่ี  3 นํ าล างถานมาติดตั้ ง กับแผนเ ล็ ก
อเนกประ งค  

 

 
ร ที่ 10. ข้ันตอนการติดต้ัง าง าน 

 

ข้ันตอนท่ี 4 นําบอรดค บคุมมอเตอรไฟตรงมินิทีบี ก
ก น่ึง อง และบอรดค บคุมโยโยรุนคิ  มาติดตั้งเขากับ 

บอรดค บคุมโยโยรุนอาเอบี และนําบลูทูธยูเอ บีมาติดตั้ง
กับบอรดค บคุมโยโยคิ  

 

 
ร ที่ 11. ข้ันตอนการติดต้ังบอรดควบคุมกับตัวหุน นต 
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ข้ันตอนท่ี 5 น้ันเปนการออกแบบท่ีติดตั้ง มารทโฟนน้ัน
ทางผูจัดทําน้ันไดใชจิกซอ พลา ติกในการตอแทน าง
มารทโฟน รือผูท่ี นใจอาจจะใช ั ดุท่ี าไดภายในบาน 

 

 
ร ที่ 12. ข้ันตอนการออกแบบที่ติดต้ังสมารทโ น 

 

4. ทด อบระบบ 
 

ลังจากท่ีไดทําการตอ งจรท้ัง มดเรียบรอยแล และ
เขียนโปรแกรมลง มารทโฟนแล  ก็ไดเ ลาของการทด อบ
า ุนยนตของเราน้ันเมื่อ ามารถ ิ่งในพ้ืนท่ีตางจะมีปญ า

อะไรบาง รือเปลาโดยการทด อบน้ันจะนํา ุนยนตไป ิ่งใน
พ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันโดยในแตละ นามก็จะมีอุป รรคตางๆใน
การ ิ่งทด อบตางกันในแตละ นามตามตารางท่ี 2. 

 
ตารางที่ 2. พ้นที่การทดสอบ 

การทด อบ 

พื้นที่ในการ
ทด อบ 

ระยะทางในการ
ทด อบ 

เ ลาทด อบ/

ินาท ี

พื้นที่ราบ 500 เซนติเมตร 90 

พื้นที่ตางระดับ 500 เซนติเมตร 120 

พื้นที่ขรุขระ 500 เซนติเมตร 145 

พื้นที่ลาดชัน 500 เซนติเมตร 126 

 

นท่ี ามข้ันตอนการทด อบการค บคุม ุนยนต ใน นน้ี
ผูทดลองน้ันไดจําลอง นามข้ึนมาในการทด อบการค บคุม
ของ ุนยนต 

 

 
ร ที่ 13. พ้นที่ราบ 

 

 
ร ที่ 14. พ้นที่ตางร ดับ 

 

 
ร ที่ 15. พ้นที่ขรุขร  

 

 
ร ที่ 16. พ้นที่ าดชัน 
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ร ที่ 17. สนามจํา องที่ 1 

 

 
ร ที่ 18. สนามจํา องที่ 2 

 

 
ร ที่ 19. สนามจํา องที่ 3 

 

 
ร ที่ 20. สนามจํา องที่ 4 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการทดลอง 
 

ใน นของผลการทดลองผูจัดทําไดแบงผลการทดลอง
ออกเปน 2 นไดแก ผลการทดลองเชิงปริมาณ และผลการ
ทดลองเชิงคุณภาพดังน้ี 

 

5.1 ผลการทดลองเชิงปริมาณ 
 

ผลการทดลองเชิงปริมาณท่ีผาน ลังจากการทด อบใน
นามท่ีมีอุป รรคท่ีแตกตางกันออกไป โดยแผนการทด อบ

ใ ค บคุม ุนยนตใน นามท่ีมีอุป รรคท่ีแตกตางกัน ใน น่ึง
รอบของ นามโดยอุป รรคน้ันระยะจะตางกันไปในแตละ
นาม ตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  สรุ การทดสอบ 

ตาราง รุปการทด อบ 
นามการทด อบ ปญ าที่ไดรับ เ ลา/ ินาที 

นามที่ 1 พ้ืนที่ราบไม
มีอุป รรค 

การค บคุม ุนยนตไดปกติ 90 ินาที 

นามที่ 2 พ้ืนที่ราบ 
พ้ืนที่ขรุขระ 

เม่ือ ุนยนตเจอพ้ืนที่ขรุขระนั้น ุนยนต
จะทําค ามเร็ ไดไมคงที่และการค บคุม

จะยากข้ึน 

 

235 ินาท ี

นามที่ 3 พ้ืนที่ตาง
ระดับ พ้ืนที่ลาดชัน 

เม่ือ ุนยนตเจอพ้ืนที่ตางระดับ และ
พ้ืนที่ลาดชันทําใ ค ามเร็ ของ ุนยนต

ชาลง 

 

246 ินาท ี

นามที่ 4 พ้ืนที่ราบ 
พ้ืนที่ขรุขระ พ้ืนที่ตาง
ระดับ พ้ืนที่ลาดชัน 

การค บคุม ุนยนตไดปกติ แตค ามเร็
ในการข้ึนพ้ืนที่ลาดชันนั้นทําใ ค ามเร็

ของ ุนยนตตก 

481 ินาท ี

 

5.2 ผลการทดลองเชิงคุณภาพ 
 

ทางผูจัดทําไดตั้งเกณ ในการ ัดคุณภาพของการทดลองใน
ครั้งน้ีโดยใชแบบ อบถามจากผูทดลองใชงานคําถามจะ
แบงเปน 6 ขอดังน้ี ค ามแมนยําในการค บคุม ุนยนต
ค ามเร็ ในการเช่ือมตอ ัญญาณ ค ามยากในการค บคุม
ุนยนต ค ามทนทานของ ุนยนต ค ามเร็ ของ ุนยนต 

ระยะในการรับ ง ัญญาณ ในคําถามแตละขอน้ันจะมีเกณ
ใ เลือกตั่งแต 1 - 5 โดยตั่งแต 1 = ค รปรับปรุง             
2 = คอนขางแย 3 = พอใช 4 = คอนขางดี 5 = ดีเยี่ยม   
ซึ่งจากกลุมตั อยางผูทดลองใช 100 คน รุปผลการ
ประเมินไดตามตารางท่ี 4. 
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ตารางที่ 4. แสดง การ ร มินจากก ุมตัวอ าง 

ั ขอ 
จําน นที่ถกูประเมิน ( คน ) 

5 4 3 2 1 เฉล่ีย 

ค ามแมนยําในการ
ค บคุม ุนยนต 

56 25 18 1 - 87.2 % 

ค ามเร็ ในการเชื่อมตอ
ัญญาณ 

64 12 17 2 5 85.6 % 

ค ามยาก 

ในการค บคุม ุนยนต 
23 19 49 2 7 69.8% 

ค ามทนทานของ
ุนยนต 

64 12 13 9 1 
85.2% 

ค ามเร็ ของ ุนยนต 32 24 37 3 4 75.4% 

ระยะในการรับ ง
ัญญาณ 

45 19 28 6 2 79.8% 

 

บท รุป 
 

บทค ามน้ีกลา ถึงการพัฒนา ุนยนต ําร จแบบ
ก่ึงอัตโนมัติ เริ่มตั้งแตการ ึก าบอรดชนิดตางๆ ในการ
นํามาประกอบ ุนยนต ําร จแบบก่ึงอัตโนมัติและผล รุปใน
การทด อบ ุนยนต ําร จแบบก่ึงอัตโนมัติไดผานการ
ทด อบในพ้ืนท่ีท่ีมีอุป รรคตางกัน โดยจัดแบงอุป รรคเปน 
4 รูปแบบน้ันมีเ ลาในการทด อบท่ีแตกตางกัน โดยเ ลาท่ี
นอยท่ี ุดน้ัน 1 นาที 30 ินาที และเ ลาท่ีมากท่ี ุดน้ัน 2 

นาที 25 ินาที จากผลการทด อบน้ัน ุนยนต ําร จแบบ
ก่ึงอัตโนมัติไดผลการทด อบเปนท่ี นาพอใจในการทด อบ 
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ระบบรับแจงปญ าเทคโนโลยี าร นเท ํา รับงาน ิทยบริการและเทคโนโลยี าร นเท  
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ันออก ทิยาเขตจักรพง ภู นาร  

H S I
 -  : CPC 

ุฒิภทัร แจมกมล , เจ า แพไพรมูล , อุโ  แปลงประ พโชค 
าขาเทคโนโลยี าร นเท  คณะบริ ารธุรกิจและเทคโนโลยี าร นเท

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ันออก ิทยาเขตจักรพง ภู นารถ
. . .

บทคัดยอ 
บทค ามน้ีนําเ นอการประยุกตใช T  .3 โดยเลือกใช

กระบ นการ การบริการตามคํารองขอ (Service Desk)  
การจัดการเ ตุการณ ุกเ ิน ( ncident anagement) 
การจัดการการแกไขปญ า (Problem anagement) กับ
งาน ิทยบริการของม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะ ันออก ิทยาเขตจักรพง ภู นารถ ซึ่งใชงานกับ2แผนก
คือ แผนกระบบเครือขายและแผนกระบบ าร นเท  โดย
ผลท่ีไดจากการนํามาใชงานน้ันทําใ เกิดกรอบการทํางานท่ี
ชัดเจน ามารถทําใ ผูใชน้ันติดตาม ถานะการทํางานการ
จัดการซอมบํารุงของเจา นาท่ีท่ีเก่ีย ของ  ร มไปถึงการ
ทํางานของเจา นาท่ีทําใ มีการเกบขอมูลการทํางานลงใน
ระบบอยางชัดเจน ามารถตร จ อบการทํางานได ามารถ
แจงผลยอด รุปในแตละเดือน าในแตละเดือนน้ันผูใช ได
แจงปญ าอะไรเขามาบางซึ่งจะนําขอมูลน้ันไปทําเปนขอมูล
ถิติเพ่ือนําขอมูลน้ันไปแกไขปญ าเพ่ือลดการเกิดปญ าข้ึน

ได 

Abstract 
 This Paper is presented the CPC Helpdesk 
system by using ITIL version 3 for Service 
Desk, Incident Management and Problem 
Management in the Academic Resource and 
Information Technology of Rajamangala 
University of Technology Tawan-ok, 

Chakrabongse Bhuvanarth Campus. The 
implementation results that makes a work 
procedure to clear, users can traceable the 
problem resolve status and keep the records 
to the system. The system can be 
summarized and export the report in order 
to create the preventive plan in further. 

คํา ําคัญ: ITIL V.3  การบริการตามคํารองขอ  การจัดการ
เ ตุการณฉุกเฉิน  การจัดการการแกไขปญ า 

1. บทนํา
ภาพแ ดลอมของการทํางานในองคกรธุรกิจปจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลงไปอยางร ดเร็ มากโดยกระบ นการทาง
ธุรกิจตางๆจําเปนท่ีจะตองมีการปรับตั ใ เขากับค าม
ตองการของลูกคาและกระบ นการทางธุรกิจจะตองมี
เปา มายท่ีชัดเจนและรองรับค ามตองการท่ีเปลี่ยนแปลงน้ี
แทบทุกองคกรไดนําเอาเทคโนโลยี าร นเท เขามามี
บทบาทในการจัดการกับกระบ นการทางธุรกิจตางๆทําใ
กลายเปน น ําคัญในการเพ่ิมขีดค าม ามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจซึ่งการนําเอาเทคโนโลยี าร นเท เขามา
ช ยในการดําเนินธุรกิจน้ันทําใ เกิดประโยชนตอองคกร
มากมายเชนช ยลดค ามยุงยากในการผลิต รือการ
ดําเนินงานช ยเพ่ิมประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลในการ
ทํางานผลท่ีตามมาคือทําใ องคกรมีกําไรมากข้ึนลูกคามี
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ค ามพึงพอใจตอการบริการมากข้ึนและทําใ องคกรเปนท่ี
ยอมรับจากบุคคลภายนอกเมื่อเทคโนโลยี าร นเท เขามามี
บทบาท ําคัญในองคกรการจัดการการใ บริการเทคโนโลยี
าร นเท  กรอบงานท่ีใชในการจัดการ IT คือกรอบงาน

ไอทิล(Information Technology Infrastructure Library 
- ITIL) ท้ังน้ีกรอบงานไอทิลไดนําเ นอเพียงแน ทางปฏิบัติ 
(Guidelines)โดยจะเนน ิธีปฏิบัติท่ีดีท่ี ุด (Best Practices) 
เพ่ือช ยปรับปรุงกระบ นการจัดการบริการเทคโนโลยี
าร นเท  ขององคกรเ ลาน้ัน ใ มีประ ิทธิภาพ ูง ุด

ระบบเทคโนโลยี าร นเท ท่ีมี ใชอยูในม า ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะ ันออก ิทยาเขตจักรพง ภู นารถ 
ในปจจุบันมีท้ังใน นของฮารดแ ร (Hardware) ซอฟตแ ร 
(Software) และระบบเครือขาย(Network)ซึ่งจะมเีจา นาท่ี
คอยจัดการแกไขปญ าตามแตละแผนกแตไมมีการเก็บลงใน
ระบบฐานขอมูลและในเรื่องของการติดตาม ถานะการแกไข
ทําใ ผูใชท่ีแจงเขามาไมรู าทําไปถึงไ นแล  

จากการดําเนินงานในปจจุบันยังขาดเครื่องมือท่ีจะใช
เก็บขอมูลเ ตุการณการใชงานระบบเทคโนโลยี าร นเท
และ นของการประ านงานระ างแผนกเทคโนโลยี
าร นเท และผูใชงานทําใ เกิดปญ าใน ลายดานเชน

ปญ าของระบบเทคโนโลยี าร นเท ถูกแกไขไมตรงกับ
าเ ตุ ลักของปญ าผูใชงานไม ามารถติดตามค าม

คืบ นาในการดําเนินแกไขปญ าตามขอรองเรียนท่ีผูใช
ระบบเทคโนโลยี าร นเท ไดทําการแจงมา 
      

1.1 ัต ุประ งค 
      1. นํา ลักการของ ITIL (v.3)  เขามาช ยในการ 
           พัฒนาประ ิทธิภาพการทํางานของเจา นาท่ีโดย 
           ใชการบริการตามคํารองขอ (Service Desk)ในการ 
           จัดการปญ า 
      2. รางระบบเพ่ือใ ทํา นาท่ีเปนตั กลางระ าง 
           ผูใชงาน และ เจา นาท่ี 
      3. รางกรอบการทํางานท่ีชัดเจนใ กับงาน ิทย 
           บริการ 2แผนก คือ แผนกระบบเครือขายและ  
           แผนกระบบ าร นเท  
      4. เพ่ือแกไขปญ าท่ีไดรับเขามาของระบบเทคโนโลยี 
           าร นเท ไดอยางถูกตอง ร ดเร็  
      5. ผูใชงานระบบเทคโนโลยี าร นเท ามารถติดตาม 
           ถานะของการแกไขปญ าของแผนกระบบ 
           เครือขาย และแผนก าร นเท  

1.2 ขอบเขตการดําเนินงาน 
1. ึก าเฉพาะงาน ิทยบริการและเทคโนโลย ี

         าร นเท ของแผนกระบบเครือขายและแผนก 
         ระบบ าร นเท  ภายในม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
         มงคลตะ ันออก ิทยาเขตจักรพง ภู นารถ 

2 ิเคราะ เก่ีย กับการบริการโดยจะนํา ลักการของ 
         ITIL(v.3)แกไขปญ า นับ นุนการบริการและปรับ 
         ใชใน การทํางานประกอบด ย 

2.1 การบริการตามคํารองขอ (Service Desk)  
2.2การบริ ารจัดการเ ตุการณฉุกเฉิน (Incident  

  Management) 
2.3 การบริ ารจัดการการแกไขปญ า (Problem  

  Management) 
 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับ 
1. แผนกระบบเครือขายและแผนกระบบ าร นเท ม ี

           กรอบการทํางานในการจัดการเ ตุขัดของและการ 
           รองขอใชบริการระบบเทคโนโลยี าร นเท ของ   
           ผูใชอยางชัดเจน 

2. ผูใชงานระบบเทคโนโลยี าร นเท เกิดค ามพอใจ 
           ในการบริการของแผนกระบบเครือขายและแผนก  
           ระบบ าร นเท  
  3. ปญ าท่ีเกิดข้ึนภายในระบบเครือขายและระบบ 
           าร นเท ามารถแกไขได ถูกตอง รอดเร็                                      

4. ผูใช ามารถตร จ อบ ถานะของปญ าท่ีตนเองได 
           แจงไ  
 

2. ทฤ ีท่ีเกี่ย ของ 
ITIL Version 3 ปจจุบัน ITIL ได รางประโยชนตาม

ัตถุประ งค คือ การมอบแน ทางตนแบบ ํา รับการ
พัฒนา ITSM ท่ีมีประ ิทธิภาพและประ บค าม ําเร็จ 
โดย ITIL จะใ ลักประกันในการรัก าระดับการใ บริการ
ตามขอตกลง (Service-level agreements, SLAs) ของ
องคกร เพ่ือใ กระบ นการท่ีประกันถึงค าม อดคลอง
ระ างไอทีและธุรกิจอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมมูลคาแกธุรกิจ 
ลดคาใชจาย  
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รูปท 1. ITIL V.3 Service Life Cycle 

Service Operation ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น บ ริ ก า ร ซึ่ ง จ ะ มี
กระบ นการ ลาย Process แตเลือกมา 2. Process  
1.Function ประกอบไปด ย 
 - Incident Management รับปญ า และขอผิดพลาดของ
ระบบงานบริการ IT ตางๆ เมื่อปญ าเกิดข้ึน จะตองกู
คืน  ใ กลับคืน ู ภา ะปกติใ เร็ ท่ี ดุเทาท่ีจะทําไดและลด
ผลกระทบท่ี งผลตอการดําเนินทางธุรกิจใ นอยท่ี ุด  
 - Problem Management กระบ นการท่ีช ยในการแกไข
ปญ าจาก าเ ตุท่ีแทจริง  
 - Service Desk [4] เปน “ ูนยกลางในการติดตอ”  
 ใน ก า ร รั บ แ จ ง ป ญ า  ( Incident) ท่ี เ กิ ด ข้ึ น จ า ก
ผูใชบริการ IT โดยแจงผานทางโทร ัพท เ ็บ อีเมล [1] , 
[2] 
 

2.1 ASP.NET  
คือเทคโนโลยี ํา รับพัฒนาเ ็บไซต เ ็บแอปพลิเคชัน 

และเ ็บเซอร ิ  ซึ่งเปน น น่ึงของดอตเน็ตเฟรมเ ิรก 
พัฒนาโดยไมโครซอฟท ASP.NET นํามาใชกับ การเขียน
เ ็บไซตท่ีได รางข้ึนมา ามารถนํามาประยุกตใชได เพ่ือเปน
ตั กลางการแจงปญ าระ างผูใช และ ผูดูแลระบบ ซึ่ง
เปนภา าท่ี ามารถนํามาจัดการ กับระบบท่ี รางข้ึนมาได 
ใน นของเ ็บไซตน้ันจะใชโปรแกรม visual studio มา
เปนโปรแกรมเพ่ือไ รางและพัฒนาซึ่ง ามารถนําไปพัฒนา
ตอไปได  [3] , [5] 
 

3. การ ิเคราะ และออกแบบระบบ 
การออกแบบและพัฒนาระบบ าร นเท เพ่ือเก็บขอมูล

การแจงซอมจากผูใช, ติดตาม ถานะการดําเนินการแกไข, 
และการเก็บขอมูล ิธีการแกไข นําขอมูลน้ันมาเก็บไ ใน
ระบบ เพ่ือ รางกรอบการทํางานของงาน ิทยบริการ 2
แผนก  คื อ  แผนกระบบ เครือขายและแผนกระบบ

าร นเท  ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ันออก
ิทยาเขตจักรพง ภู นารถ ผูคนค าไดทําการ ึก า
ิเคราะ ระบบงานปจจุบันและ ภาพปญ าท่ีพบอยูเพ่ือ
รางเปนขอกํา นด และนําขอกํา นดเ ลาน้ันมา รางเปน

ระบบใ ม โดยมีการออกแบบและพัฒนาระบบดังน้ี 
 

3.  ิเคราะ ระบบงานเดิม 
จากการ ึก าระบบงานเดิม ามารถ ิเคราะ ปญ าตาง 

ๆ ไดดังตอไปน้ี 
    - รับขอรองเรียนปญ าท่ีเกิดข้ึน โดยทาง โทร ัพท E-    
      mail รือ ด ยปากเปลา 
    - แยกประเภทเรื่องท่ีรองเรียนมา า มีประเภทไ นบาง 
      เพ่ือทําการคัดประเภทและ งตอปญ าท่ีไดรับมาไปท่ี 
      แผนกท่ีเก่ีย ของ 
    - ทําการตร จ อบและแกไขซึ่งเมื่อตร จ อบเ ร็จแล    
      เจา นาท่ี ท่ีอยูในแผนกท่ีเก่ีย ของจะทําการแกไข 
    - บันทึกขอมูลลงในเอก าร ไมไดเก็บไ ในระบบ 

 
รูปท 2. ระบบงานเก่า 

 

 ิเคราะ ระบบงานใ ม 
การ ิเคราะ ระบบงานใ ม ผู เิคราะ ไดนําเอา

เทคโนโลยี าร นเท มาใ งานใ เกิดประโยชน ํา รับงาน
ิทยบริการ 2 แผนก คือ แผนกระบบเครือขายและแผนก 

ระบบ าร นเท โดยใช ลักการทํางาน ของ ITIL (V.3)  
Service Desk และไดทําระบบ cpc helpdesk system 
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เพ่ือใ ทํา นาท่ีเปนตั กลางระ างผูใชงาน และ เจา นาท่ี 
โดยมผีูดูแลระบบ ดําเนินการจัดการกับระบบ 
 
3.3 ิเคราะ ค ามตองการระบบ าร นเท  
 ระบบ นับ นุนการบริการระบบเทคโนโลยี าร นเท  
(CPC Helpdesk System) มีค ามตองการระบบดังน้ี 
ค ามตองการของระบบ        
 -  บันทึกการแจงซอมจาก ผูใช ลงในระบบ    
 -  ผูใช ามารถ ติดตาม ถานการณแกไขไดในระบบ      
     -  รายงานประ ัติการแจงซอมจาก User 

 
รปูท ระบบงานใหม่ 

  
แผนภาพน้ีอธิบายข้ันตอนโดยร มของระบบท่ีไดจดัทําข้ึน
ใ มดังน้ี 

1. ผูใชทําการ เขา ูระบบเพ่ือแจงปญ าเก่ีย กับระบบ 
    เทคโนโลยี าร นเท  
2. ระบบจะแจงเตือนไปท่ี admin เพ่ือใ รู ามีการแจง 
    ปญ าเขามาจากผูใช 

3. admin จะทําการตร จ อบประเภทการแจงปญ า 
   เขามา าถูกตอง รือไม 
   3.1 ถาถูกก็จะทําการแกไขในเบ้ืองตน 
   3.2 ถาไมถูกทําการแกไขใ ถูกประเภทแล คอยแกไข 
        ปญ าเบ้ืองตน 
4. ถา admin ามารถแกไขเองไดก็จะทําการอัพเดท 
    ถานะ ในระบบเพ่ือแจงเตือนไปท่ีผูใช าดําเนินการ  
    เ ร็จ ิ้นแล  
5. ถาแกไขเองไมไดก็จะ งตอปญ าไปท่ีแผนกท่ี 
   เก่ีย ของ 
6. เมื่อแผนกท่ีเก่ีย ของไดรับปญ ามาจาก admin ก็จะ 
    ทําการแกไข และเมื่อแกไขเ รจ็เรียบรอยแล ก็จะ 
    อัพเดท ถานะในระบบเพ่ือแจงเตือนไปท่ีผูใช า 
    ดําเนินการเ ร็จ ิ้นแล  

 

4. ผลการดําเนินการ 
จากการดําเนินการ ใน นของผูใชงานซึ่งมีข้ันตอนการ  

เขาใชงานระบบดังน้ี 
1. ทําการ มัครท่ี นาเ ็บไซคเพ่ือเขาใชงานระบบ CPC   
    Helpdesk System  
2. แจงปญ า รือ อบถามปญ าในระบบ  
3. รองรับการแจงโดยทางโทร ัพทอีเมลและทางปาก 
    เปลา ํา รับคนท่ีไม ะด กแจงทางระบบ  
    3.1 เมื่อแจง ําเร็จแล ก็จะได ID Password   
         เพ่ือใชตร จ อบ ไดในระบบ ร มถึง ามารถเช็ค  
         ทาง มายเลขปญ าไดด ย 

 
            รูปท 4. ตัวอย่างการแจ้งอาการเสยของผู้ใช้ 
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ใน นของAdmin มีข้ันตอนการทํางานกับระบบดังน้ี    
1. ทําการตร จ อบปญ า ิ่งท่ีผูใชไดทําการแจงปญ า     
    ท่ีเกิดข้ึนมาในระบบ  
2. ทําการ ิเคราะ าปญ าน้ัน ามารถแกไขเองไดไ ม   
    2.1 ถาแกไขไดก็แกไขใ เ ร็จและอัพเดท ถานะใน 
         ระบบเมื่อผูใชทําการเขา ูระบบก็จะแจงเตือนท่ี  
         ผูใช าแกไขเรียบรอยแล   
    2.2 ถาแกไขเองไมไดก็จะ งปญ าตอไปท่ีแผนกท่ี 
         เก่ีย ของกับประเภทปญ าน้ันๆ                   
3. ออกรายงาน รุปในแตละเดือนแจงใ กับ ั นา 
    แผนก ไดทราบเก่ีย กับ ถิติการเกิดปญ า และ 
    จําน นของปญ าตางๆท่ีไดรับการแกไขด ย 
 

 
รูปท 5. admin ตรวจสอบป หาท ด้รับ 

 

ใน นของแผนกท่ีเก่ีย ของมีข้ันตอนการทํางานกับ
ระบบดังน้ี                  

1. รับปญ าท่ีไดรับการ งมาจากadmin 
2. ทําการแกไขเมื่อแกไขเ ร็จ ิ้นก็จะทําการเขา ูระบบ  
   เพ่ืออัพเดท ถานะ าแกไขแล โดยระบบน้ันจะมีการ  
   บอก าแกปญ าโดยใคร แล มีการเก็บ ิธีการแกไข  
   เพ่ือครั้งตอไปเกิดปญ าในกรณีเดิมท่ีคลายกันก็จะ  
   ามารถทําการแกไขไดในทันที 

 
รูปท 6. แผนกทเกยวข้องรับป หาและทําการแก้ ข 

 

   ในการดําเนินการข้ันตอนการแกปญ าในดานของค าม
ะด กร ดเร็ น้ันถือ าคอนขางดีข้ึนเพราะมีการเก็บขอมูล

ลงในระบบ มีแผนการทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึนก าเดิม 
ร มท้ังระบบก็มีการเก็บร บร มขอมูลทุกอยางท่ีผูใชน้ันได
ทําการแจงมา ซึ่งถากรณีปญ าท่ีเกิดข้ึนมีอาการคลายกันก็
ามารถแกไขไดในทันที ซึ่งงายตอการแกไขปญ า ในครั้ง

ต อ ไป ได  ซึ่ ง ก็ ต ร ง กั บ ก ระบ น ก ารข อ ง  Problem 
Management คือการแกปญ าเพ่ือปองกัน รือลด
ปญ าเดิมท่ีเกิดข้ึนในครั้งตอไปได 
   

5. บท รุปและขอเ นอแนะ                                             
ในระบบ CPC Helpdesk System ไดนํากระบ นการ

ITIL v.3 ใน นของจัดการปญ าท่ี เกิด ข้ึน  incident 
management คื อ เมื่ อผู ใช เกิ ดปญ าเก่ีย กับ ระบบ
อินเตอรเน็ต ดานอุปกรณ hardware รือปญ าเก่ีย กับ
โปรแกรมคอมพิ เตอร (software) ก็จะทําการแจงปญ า
มาผานทางระบบ รือชองทางอ่ืนท่ีผูใช ะด ก โดยภาพร ม
น้ันเปนระบบการทํางานท่ีดีก าระบบเดิมเพราะของเดิมน้ัน
ไมมีการเก็บ ิ่งท่ีไดรับการแจงมาลงในระบบ นระบบใ ม
ท่ีนํามาใชน้ัน ามารถเก็บขอมูลลงในระบบฐานขอมูลซึ่งมี
ระบบ CPC Helpdesk Systemเปนตั กลางในการจัดการ
ท้ังการเก็บขอมูลการรับแจงปญ า นน้ีก็จะใชกระบ นการ 
ITIL v.3 ใน นของ service desk เพ่ือเปนตั กลางน้ันเอง 
มีกรอบการทํางานท่ีชัดเจน ามารถตร จ อบการทํางาน
ของเจา นาท่ี รือแผนกท่ีเก่ีย ของได าทํางานะไร น
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ไ นไปบาง ซึ่งจากของเดิมไมมีระบบแบบน้ีซึ่งก็ทําใ ไมรู า
มีการทําอะไรไปบางซอมอะไรไปบาง รือซอมโดย ิธีอะไร 
ใชเ ลาประมาณเทาไ รในแตละเค แตละงานท่ีมีการแกไข 
และมีการทํารายงานซึ่ง ามารถเรียกดูไดตามท่ีตองการเพ่ือ
รายงานใ ั นาแผนกทราบ าปญ าท่ีแจงมา นไ นท่ีมี
ปญ าบอยท่ี ุด  และบอกจํ าน นปญ าท่ี ไดรับการ
ดําเนินการแกไข ใน นน้ีคือการใชกระบ นการปองกัน   
ป ญ า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น  Problem management ซึ่ ง อ ยู ใน
กระบ นการของ ITIL v.3 ใน นของการทํางานแบบเดิมก็
จะมีเก็บเปนเพียงแคเขียนกระดา เอก ารก็จะทําใ คน า 
รือ ร บร มขอมูลไดยาก 

   นในดานของผูใชก็จะไดรู า ิ่งท่ีผูใชแจงซอมไปตอนน้ี
อยูในข้ันตอนการซอมใน นไ น ใครเปนคนซอมทําใ
ไดรับค าม ะด ก บายเพราะไมตองคอยกัง ล าแจงซอม
ไปแล ไดรับการแกไข รือเปลา และในดานของเ ลาในการ
ซอมน้ันเมื่อผู ใชแจงไปadminก็จะ งตอไปยังแผนกท่ี
เก่ีย ของ รือท่ีรับผิดชอบทันทีท่ีไดรับการแจงซอมจากผูใช 
ก็จะทําใ การแจงซอมน้ัน ามารถแกไขไดซึ่งระยะเ ลาก็จะ
ใชไมมากแตก็จะข้ึนอยูกับกรณีปญ าท่ีเกิดข้ึน ซึ่งระบบมีน้ีมี
ประ ิทธิภาพท่ีดีซึ่งผูใชน้ันงายตอการแจงปญ าท่ีเกิดข้ึนได 
เพราะรองรับการแจงปญ าในทุกๆดาน  
 

 ปญ าอุป รรคและแน ทางการแกไข 
      - ในดานของระยะเ ลาในการแกไข ซึ่งตองทําการแกไข
ทันทีเมื่อ ิเคราะ แล าปญ าน้ัน ามารถแกไขไดใน
เบ้ืองตนกอนเพราะ าบางครั้งผูใชน้ันตองการใชงานแคใน
เบ้ืองตน เชน อิน เตอรเน็ต ลุด ก็ค รจะเช็ค ท่ี ระบบ
อินเตอรเน็ต าเปนอะไรในทันที ท่ี ามารถทําได ซึ่งก็ค รจะ
มีบุคลากรท่ีเช่ีย ชาญด ย 
 

 แน ทางในการพั นาตอ 
    - นําไปใชในงาน ิทยบริการใ ครบทุกแผนก ซึ่งระบบน้ี
ทําเพียงแค2 แผนกคือ แผนกระบบเครือขายและแผนก
ระบบ าร นเท  ซึ่งยังไมครอบคลุมทุกแผนก เพราะ า 
ระบบน้ีเปนระบบท่ีพ่ึงเริม่ รางข้ึนมาเพ่ือ ึก ากอน และ
เมื่อมีการใชงานจริงมีค ามพึงพอใจท่ีดีก็ ามารถพัฒนาตอ
ได 

     - นําไปพัฒนาระบบอาจจะมีการเพ่ิมการทํางานฟงกช่ัน
บาง น รือพัฒนาระบบใ ามารถใชใน Smartphone 
ได อาจจะทําเปน App ก็ได 
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ระบบค้นหาและแสดงต าแหน่งสถานพยาบาลในจังหวดัพิษณโุลกผา่นเว็บแบบ Responsive 
A Searching System for Medical Centers Location in Phitsanulok  

through Responsive Web 

ณัฐ รรณ  ้น ุระ และ ร า เตติ ัฒน์  
ภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตร์ 

ม า ิทยาลัยนเร ร จัง ัดพิ ณุโลก  
  : . .

บทคัดย่อ 
การเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ

ในการด าเนินชีวิตของทุกคน ซึ่งในแต่ละวันอาจมีอุบัติเหตุ
หรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ถ้าเราทราบต าแหน่งสถานพยาบาล
หรือสถานพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางที่เราต้องการเข้ารับ
การรักษา เราก็สามารถเข้าไปรักษาได้ถูกต้องและทันท่วงที 
น้ีจะ เป็นสิ่ งที่ ดีและเป็นประโยชน์กับผู้ ใช้ งาน ดัง น้ัน
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบค้นหาและแสดง
ต าแหน่งสถานพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกผ่านเว็บแบบ 
Responsive การศึกษาน้ีเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและ
งานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้องกับการ ค้นหาและแสดงต าแหน่ง
สถานพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มา
และท าการวิเคราะห์ออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML 
(Unified Modeling Language) แล้วท าการออกแบบ user 
interface จากน้ันพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้
โ ป ร แ กร ม  Sublime Text ภ าษา  PHP, HTML, CSS, 
JavaScript ในการ พัฒนา เ ว็ บ แ บ บ  responsive ใช้  
Appserv เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์จ าลอง ใช้ MySQL ส าหรับ
จัดการฐานข้อมูล ใช้ Bootstrap ส าหรับจัดรูปแบบของเว็บ 
แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน ผลจาก
การประเมินระบบพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
ของระบบอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 ซึ่งแสดงว่าระบบน้ีสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน
ค้นหาต าแหน่งสถานพยาบาล แพทย์เฉพาะทางและเส้นทาง
การเดินทางไปยังสถานพยาบาลได้ตามที่ต้องการ นอกจากน้ี
โปรแกรมน้ีคือการใช้งานง่ายและสามารถเข้าถึงได้ในแท็บ
เล็ต สมาร์ทโฟน และ เดสท็อป 

ค าส าคัญ: ระบบค้น า  ถานพยาบาล  แพทย์เฉพาะทาง   
พิ ณุโลก  เ ็บแบบ  

Abstract 
The medical treatment is necessary and important 

in every person life. In each day some accidents or 
events may occur unexpectedly. If we know the 
medical centers that have medical specialists who we 
prefer to get treatment with, then we can go there 
correctly and promptly. This will be good and 
beneficial to users. Thus, the objective of this study is 
to develop the searching system for medical centers 
location in Phitsanulok through responsive web. This 
study began by gathering data and research papers 
related to search system, Medical Centers location, 
and medical specialists. Then, data was analyzed 
using object-oriented analysis and design with UML 
(Unified Modeling Language) and user interface was 
designed. System was developed using PHP, HTML, 
CSS, JavaScript for developing responsive web, Appserv 
as a web server, MySQL for managing database, and 
Bootstrap for formatting web. After that, the web 
application was tested and evaluated by 30 users. The 
result showed that users are satisfied with system 
performance at a high level with the average score of 
3.96 and standard deviation of 0.73. This showed that 
this web application can help users in searching the 
medical centers location, medical specialists in various 
aspects, and route for travelling to required locations. 
In addition, this application was easy to use and 
accessible to smart phone, tablet and desktop. 

Keywords:     
     

       ( )  
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1. บทน า
พิ ณุโลกเป็นเมื งขนาดใ ญ่ที่มีค ามเจริญ ลายด้าน

เป็นที่ต้ังข ง ถานที่  าคัญ ลายแ ่ง เช่น ม า ิทยาลัย
นเร ร ม า ิทยาลัยราชภัฏพิบูล งคราม ถานพยาบาล 
และท่า ากา ยาน เป็นต้น เป็นจัง ัดที่มีเ ้นทางที่ ามารถ
เดินทางไปต่ ยังภูมิภาค ื่น ีก ลายภูมิภาค ีกทั้งยังเป็น
เมื งที่เป็นทางผ่านข งทางรถไฟ รถไฟ ายเ นื ต้ ง ิ่งผ่าน
จัง ัดพิ ณุโลก จึงท าใ ้พิ ณุโลกกลายเป็นจัง ัด
ูนย์กลางทั้งในด้านการบิน การขน ่งทางบก ร มทั้งการค้า

ที่  าคัญข งเขตภาคเ นื ต นล่างน กจากน้ีพิ ณุโลกยัง
เป็นเมื งท่ งเที่ย ที่  าคัญที่นับ ันจะยิ่งเติบโตมากขึ้น มี
แ ล่งท่ งเที่ย ทั้งในด้านข งประ ัติ า ตร์ ัฒนธรรม
ประเพณี ิถีชี ิต และแ ล่งท่ งเที่ย ทางธรรมชาติ มี าณา
เขตติดต่ กับจัง ัดท่ งเที่ย ีก ลายจัง ัด คื  ุโขทัย 
เลย และเพชรบูรณ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้คนเดินทางมา
ท่ งเที่ย เป็นจ าน นมาก ทั้งการเดินทางข งผู้คนที่มาจาก
ต่างจัง ัดและการเดินทางข งผู้คนภายในจัง ัด าจเกิด
การเจ็บป่ ยและ ุบัติเ ตุ เมื่ เกิดเ ตุการณ์ดังกล่า เกิดขึ้น 
ิ่งแรกที่ต้ งท าคื การเข้ารับการรัก าจาก ถานพยาบาล
ย่างทันท่ งที เพ่ื ลดผลกระทบจาก าการเจ็บป่ ย รื
าการบาดเจ็บที่ได้รับใ ้ได้มากที่ ุด 

เ น่ื งจ าก พิ ณุ โลก เป็ น ู นย์ ก ล า ง ใน ด้ า น ก า ร
รัก าพยาบาลในเขตภาคเ นื ต นล่า ง การ ค้น า
ถานพยาบาลเฉพาะทาง จึงเป็น ิ่งที่  าคัญและจ าเป็น 

เพราะมี ถานพยาบาล ลายแ ่ง ทั้ง ถานพยาบาลข ง
ภาครัฐและภาคเ กชนที่มีแพทย์เฉพาะทางที่มีค ามรู้  
ค าม ามารถ แม้ ่าทาง  านักงาน าธารณ ุข จัง ัด
พิ ณุโลกจะมีการจัดท าเ ็บไซต์ร บร มรายชื่ ข ง
ถานพยาบาลต่าง  ไ ้แล้ ก็ตาม แต่ไม่ได้มีการระบุถึง

รายละเ ียดไ ้ ย่างชัดเจน ผู้ป่ ยบางรายต้ งการเข้ารับการ
รัก ากับแพทย์เฉพาะทางจึงมีค ามจ าเป็นที่จะต้ งทราบ
ข้ มูลข ง ถานพยาบาลน้ัน  ในกรณีที่เกิด ุบัติเ ตุแล้ ไม่
ทราบถึงข้ มูลในการเดินทางเพ่ื เข้ารับการรัก าพยาบาล 
เช่น การเดินทางไปยัง ถานที่ที่ไม่คุ้นเคย การย้ายที่ ยู่ใ ม่ 
การไม่คุ้นชินเ ้นทาง รื การเดินทางไปยังต่าง  าเภ  าจ
ท าใ ้ได้รับการรัก าพยาบาลล่าช้า ซึ่งจะ ่งผลต่ าการ
บาดเจ็บ รื าการเจ็บป่ ยที่ได้รับ ดังน้ันการทราบถึงข้ มูล
การเดินทางไปยัง ถานพยาบาลที่ใกล้ที่ ุดได้ ย่างร ดเร็
น้ัน จะ ามารถแก้ปัญ าที่เกิดขึ้นในเรื่ งน้ีได้ 

ปัจจุบันเทคโนโลยี าร นเท เข้ามามีบทบาท  าคัญใน
ชี ิตและ ังคมข งเรามากขึ้น ไม่ ่าจะเป็นการท างาน การ
ื่ าร การนัด มายและการเดินทางท่ งเที่ย  เรียกได้ ่า

กิจกรรมในชี ิตประจ า ันต่าง  ล้ นแล้ แต่มีเรื่ งรา ที่

เกี่ย ข้ งกับเทคโนโลยี าร นเท แทบทั้ง ิ้นและด้ ย
เทคโนโลยีที่ก้า ล้ าน้ีเ งที่ท าใ ้ระบบ ินเต ร์เน็ต และ
ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์ ร มถึง ุปกรณ์ ื่ ารต่าง  ไม่ ่าจะ

เป็นค มพิ เต ร์ มาร์ทโฟน แท็บเลต ได้ถูกพัฒนาใ ้
ท างานค บคู่กันได้ ย่างมีประ ิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้
ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน กไป เพ่ื ต บ น งค าม
ต้ งการข งผู้ใช้ได้ร ดเร็  และช่ ยเพ่ิมค าม ะด ก บาย
ในการใช้งาน ่งผลใ ้ไม่ ่าจะ ยู่ ณ ต าแ น่งไ นก็ ามารถ
ที่จะเข้าถึงข้ มูลและบริการต่าง  ได้โดยผ่านทางแ พพลิ  
เคชัน รื เ ็บไซต์ 

จากปัญ าที่เกิดขึ้นดังกล่า ผู้ ึก าจึง นใจที่จะพัฒนา
ระบบค้น าและแ ดงต าแ น่ง ถานพยาบาลในจัง ัด
พิ ณุโลกผ่านเ ็บแบบ  ขึ้นมา เพ่ื ช่ ย  าน ย
ค าม ะด กในการค้น า ถานพยาบาล รื แพทย์เฉพาะ
ทางในด้านต่าง  และเพ่ื ใ ้ผู้ใช้ ามารถติดต่ ข ทราบ
ข้ มูลและ ามารถเ ดินท างไปยั งโร งพย าบ าล รื

ถานพยาบาลในจัง ัดพิ ณุโลกได้ ย่างถูกต้ งและ
ร ดเร็  

2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา
. เพ่ื ึก าร บร มข้ มูลเกี่ย กับ ถานพยาบาลใน

จัง ัดพิ ณุโลก 
. เ พ่ื พัฒนาร ะบ บ ค้น าแ ละแ ดงต า แ น่ ง

ถ านพย าบ าล ใน จั ง ั ด พิ ณุ โ ลก  ผ่ าน เ ็ บ แบบ 
 

. เพ่ื ประเมินค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ที่มีต่ การท างาน
ข งระบบค้น าและแ ดงต าแ น่ง ถานพยาบาลในจัง ัด
พิ ณุโลก ผ่านเ ็บแบบ  

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
3.1 แนวคิดเก่ียวกับสถานพยาบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ประก บด้ ย 

) ถานพยาบาลข งภาครัฐและเ กชน
  โรงพยาบาลรัฐบาล  แ ่ง 
  โรงพยาบาล ่งเ ริม ุขภาพชุมชน  แ ่ง 
  โรงพยาบาลชุมชน  แ ่ง 
  โรงพยาบาล ่งเ ริม ุขภาพต าบล ังกัด 
   งค์การบริ าร ่ นต าบล  แ ่ง 
  ูนย์ ุขภาพชุมชน  แ ่ง 
  ถานี นามัย  แ ่ง 
  โรงพยาบาลเ กชน  แ ่ง 

) บุ คล ากร ท างการ แ พทย์ ใน จั ง ั ด พิ ณุ โลก
แบ่ง กเป็นแพทย์เฉพาะทางด้าน ายุรแพทย์จ าน น  

       ( )  
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คน ัลยแพทย์ ูติ นรีแพทย์จ าน น  คน กุมารแพทย์ 
แพทย์จัก ุโ ต นา ิก จิตแพทย์จ าน น  คน พยาธิ
แพทย์รัง ีแพทย์จ าน น  คน ิ ัญญี ิทยาแพทย์ แพทย์
เ ชปฏิบัติจ าน น  คน  

3.2 แนวคิดเก่ียวกับเว็บแบบ Responsive 
      เ ็บ  คื  การ กแบบเ ็บไซต์ใ ้ร งรับ
ขนาด น้าจ ข ง ุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่ค มพิ เต ร์ที่มี
ขนาด น้าจ ลาก ลาย ไปจนถึงโทร ัพท์มื ถื   

 และ  ต่าง  ที่มีมาตรฐานขนาด น้าจ ที่
แตกต่างกัน คื กแบบครั้งเดีย ามารถน าไปใช้ได้กับทุก

น้าจ   
ประโยชน์ข งการท าเ ็บ  มีดังน้ี 

) ประ ยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
) ร ดเร็ ในการดูแลและจัดการเ ็บไซต์ ไม่

ยุ่งยาก ในการเปลี่ยนแปลงโค้ด 
) ผู้ใช้ประ ยัดเ ลาในการใช้งาน ช่ ยใ ้เซิฟ

เ ร์ไม่ท างาน นักและเกิดค าม ุ่น าย 
) ช่ ยท าใ ้การ ค้น าข้ มูล ต่ า ง  ผ่ าน

โทร ัพท์มื ถื และแท๊บเล็ตเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
 ข้ เ ียข งเ ็บ  เน่ื งจากการเขียนโค้ด
เพียง ย่างเดีย ในการร งรับ ลาย  ุปกรณ์ าจท าใ ้
เกิดปัญ า เช่น โทร ัพท์มื ถื ที่มี น้าจ ขนาดเล็ก ถึงแม้
จะซ่ นเน้ื าบาง ่ นที่ไม่จ าเป็นเ าไ ้  แต่ในบางเ ็บ
บรา เซ ร์ ข้ มูลเ ล่าน้ียังจะถูกโ ลดเข้ามา  

3.3 แนวความคิดเก่ียวกับการออกแบบฐานข้อมูล 
      การ กแบบฐานข้ มูล เป็นขั้ นต นที่  า คัญใน
กระบ นการพัฒนาฐานข้ มูล เป็นการก า นดโครงร่างข ง
ฐานข้ มูล ลักการพัฒนาตาม ลัก งจรชี ิตข งการพัฒนา
ระบบงาน าร นเท  รื เรียก ่า  ซึ่งประก บด้ ย
ขั้นต นต่าง   ดังแ ดงในภาพ  

ภาพ  งจรชี ิตข งการพัฒนาระบบงาน าร นเท  

3.4 แนวคิดเก่ียวกับหลักการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุด้วย UML 
      ภา า  เป็นภา าที่มีมาตรฐาน ประก บด้ ย
งค์ประก บย่ ย  ่ น คื  

)  คื ิ่ ง ต่าง  ที่ ไ ด้มาจากกระบ นการ
 แบ่ง กเป็น  กลุ่ม ได้แก่ 

.   เป็นค านามข งภา า 

.   เป็นค ากริยา

.   เป็นการจัดกลุ่มใ ้เป็นลัก ณะ
ที่เรียก ่า แพ็กเกจ ( )  

.   คื การ เขียนค า ธิบาย
ัญลัก ณ์ต่าง  

)  เป็นค าม ัมพันธ์ที่ท า น้าที่ เชื่ ม
กลุ่มค าต่าง  ข งภา า  

)  ร บร ม  และ  เข้า
ไ ้ในที่เดีย กัน โดย  แบ่งแผนภาพเป็น  กลุ่ม คื  

 และ   ประก บไปด้ ย
แผนภาพต่าง  ดังน้ี  

)   แ ดงใ ้เ ็นโครง ร้างเชิง
ถิติ ( ) ข งระบบ ประก บไปด้ ย ัญลัก ณ์จาก
งค์ประก บ   ยู่ 

)   แ ดงใ ้เ ็นภาพเชิง
กิจกรรมข งระบบ ( ) แบ่งเป็นแผนภาพชนิดต่าง 
 ดังน้ี 

             ขั้ นต นการท า งานที่
 าคัญข งระบบ เพ่ื ต บ น งต่ ผู้กระท าต่ ระบบ 

            แ ดง ใ ้ เ ็ นถึ งก าร
ปฏิ ัมพันธ์ ระ ่าง  ตามล าดับข งเ ลาที่ เกิด
เ ตุการณ์ 

            แ ดงค าม ัมพันธ์
ตามลัก ณะการท างาน 

            เป็นการเปลี่ยน ถานะ
ที่มีต่ เ ตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่ งชี ิตข ง   ช่ ง 

            แ ดงล าดับกิจกรรม จาก
กิจกรรม น่ึงไปยังกิจกรรม น่ึงภายในระบบ 
      ามารถ ะท้ นภาพข งระบบได้ใกล้เคียงกับโลก
ข งค ามเป็นจริงที่ ุด เป็นภา าที่มีแบบแผนที่แน่น น 
ามารถท าค ามเข้าใจแบบจ าล งระบบที่ ร้างด้ ยภา า 

 ไปในทิ ทางเดีย กัน ามารถใช้เป็นเครื่ งมื ในการ
พัฒนาระบบได้ทั้งกระบ นการ  

       ( )  
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3.5 แนวคิดเก่ียวกับ Google Maps ส าหรับการ
ค้นหาต าแหน่งท่ีตั้ง

  คื  แ พพลิเคชันที่ ยู่บนเ ็บไซต์ข ง 
 ที่แ ดงแผนที่และ ถานที่ต่าง  บนโลก ามารถ

ค้น า ถานที่ที่ต้ งการได้ ามารถตร จ บเ ้นทางในการ
เดินทางได้ และ ามารถแ ดงแผนที่ เป็นแบบภาพจาก
ดา เทียมได้ เป็นต้น   มี ีก น่ึงบริการที่ช่ ย
ใ ้ ามารถน า   มาใช้กับเ ็บไซต์ รื แ พ
พลิเคชันโดยไม่ต้ งใช้งานผ่านเ ็บไซต์ข ง  ได้ ีก
ด้ ย โดยใช้งานผ่านบริการที่เรียก ่า    ซึ่ง 

   น้ีจะแบ่งการใช้งานผ่านทางแพลตฟ ร์ม 
 แพลตฟ ร์ม ได้แก่     และ

ผ่ านทาง    ซึ่ งในการ ึก า น้ีไ ด้ใช้  
   ที่ ใช้งานผ่านทางแพลตฟ ร์ม  

 และ    มาใช้ในการ พัฒนา
เ ็บไซต์ 

   ใช้งานผ่านทางแพลตฟ ร์ม  
 และ    ามารถเพ่ิมแผนที่

ลงบนเ ็บไซต์ได้ เพ่ื ใช้ในการแ ดงที่ต้ังข ง ถานที่ รื ใช้
งานในกรณีต่าง  ตามที่ต้ งการ 
       น้าที่ ลักข ง   จะมีดังน้ี 
/////// )/เชื่ มต่ กับ    
/////// )/ดา น์โ ลดแผนที่และแ ดงแผนที่ 
/////// )/ค บคุมแผนที่ การซูมเข้า กข งแผนที่ 
/////// )/แ ดงต าแ น่งและแ ดงเ ้นทางบนแผนที่  
////// การค้น าต าแ น่งด้ ย   น้ันจะใช้การ
ค้น าจากพิกัด  (   )  
คื  ระบบบ กต าแ น่งบนผิ โลก โดย า ัยพิกัด ัญญาณที่
่งมาจากดา เทียมน าทางค าน ณ าต าแ น่งจากจุดที่ ่งค่า

พิกัด ซึ่งจะบ กเป็นค่าละติจูด กับล งติจูด เมื่ น าไป
ค าน ณใน   แล้ ก็จะรู้ต าแ น่ง ่าพิกัดน้ัน ยู่
บริเ ณใด 

3.6dงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
ั ช รพง ์  ิ่ ม เ พ็ง และ ัญญา จันทา ( )  ไ ด้

ท าการ ึก าเรื่ งระบบการใ ้ข้ มูลการเดินทางภายใน
ม า ิทยาลัยด้ ยการระบุพิกัด โดยมีแน คิดเกี่ย กับการ
ก า นดพิกัดและการระบุต าแ น่งจาก    
มาใช้ในการพัฒนาระบบ 

ผู้ ึก ามีค าม นใจที่ จะน าแน คิดในเทคโน โลยี
เกี่ย กับการใช้กูเกิลแมพเ พีไ  ที่ ามารถแ ดงแผนที่และ
ถานที่ต่าง  บนโลก เช่น ามารถค้น า ถานที่ที่ต้ งการ

ได้ ามารถตร จ บเ ้นทางในการเดินทางได้ และ ามารถ

แ ดงแผนที่เป็นแบบภาพจากดา เทียมได้ มาใช้ในการ
พัฒนาระบบน้ีได้มีการ กแบบ และจัดการฐานข้ มูล ย่าง
ครบถ้ น เพ่ื ใ ้ข้ มูลที่ได้น้ันมีค ามถูกต้ ง มบูรณ์ 

ปิยณัฐ ธนะ มบัติ ( ) ได้ท าการ ึก าเรื่ งระบบ
ค้น า ินค้า  า รับนักท่ งเที่ย บนโทร ัพท์เคลื่ นที่โดยใช้
บริการระบุต าแ น่ง โดยมีแน คิดเกี่ย กับการระบุต าแ น่ง
ผู้ใช้ได้มาใช้ร่ มกับเทคโนโลยีการประม ลผลแบบกลุ่มเม
ซึ่งเป็นรูปแบบการใ ้บริการโครง ร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี

าร นเท บน ินเต ร์เน็ตที่ เน้นการขยายตั ได้ ย่าง
ยืด ยุ่นและปรับขนาดได้ตามค ามต้ งการผู้ใช้  

ผู้ ึก ามีค าม นใจที่จะน าแน คิดการระบุต าแ น่งผู้ใช้
ไ ด้มาใช้ร่ มกับเทคโนโลยีการประม ลผล มาใช้ในการ
พัฒนาระบบ 

ุพัฒน์ ุขเก ม ( ) ได้ท าการ ึก าเกี่ย กับระบบ
ค้น า ินค้าและบริการในท้ งถิ่นบนโทร ัพท์เคลื่ นที่โดย
ประยุกต์ใช้ระบบ าร นเท ทางภูมิ า ตร์ร่ มกับระบบ
ระบุต าแ น่งบนพ้ืนโลกและเทคโนโลยีเ ็บเซ ร์ ิ  โดยมี
แน คิดเกี่ย กับการแ ดงต าแ น่งที่ต้ังที่มี ยู่ในฐานข้ มูล 
ในบริเ ณใกล้เคียงกับต าแ น่งข งผู้ใช้ในปัจจุบัน  

ผู้ ึก ามีค าม นใจที่จะน าแน คิดเกี่ย กับเทคโนโลยี
ระบุต าแ น่งพิกัดบนพ้ืนโลก การแ ดงต าแ น่งที่ต้ังข ง

ถานที่ที่ ต้ งการผ่านทางโทร ัพท์เคลื่ นที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเ ็บเซ ร์ ิ  มาใช้ในการพัฒนาระบบ 

ปรีชา แพน้ ย ( ) ได้ท าการ ึก าเกี่ย กับการ
พัฒนาโปรแกรมระบบค้น าข้ มูลทาง ินเท ร์เน็ตด้ ยเ ็บ
เซ ร์ ิ  ั ข้ เรื่ ง ื่ นไลน์ ิชาค มพิ เต ร์ โดยมี
แน คิดเกี่ย กับการพัฒนาระบบจัดการฐานข้ มูล การ
จัดการข้ มูลคีย์เ ิร์ดและที่ ยู่ข ง ื่ การเรียนการ นทาง
ินเท ร์เน็ต โดยจัดท าเป็นระบบฐานข้ มูล เพ่ื ช่ ยในการ
ืบค้นค า และข้ มูลที่ได้จากการค้น าจัด ยู่ในรูปแบบข ง

เ ก าร  
ผู้ ึก ามีค าม นใจที่จะน าแน คิดการจัดการข้ มูล

คีย์เ ิร์ดและที่ ยู่ข ง ื่ การเรียนการ นทาง ินเท ร์เน็ต 
โดยจัดท าเป็นระบบฐานข้ มูล เพ่ื ช่ ยในการ ืบค้นค า มา
ใช้ในการพัฒนาระบบ 

4. วิธีด าเนินการศึกษา
ระบบค้น าและแ ดงต าแ น่ง ถานพยาบาลในจัง ัด

พิ ณุโลกผ่านเ ็บแบบ  มีขั้นต นในการพัฒนา
ระบบ  ขั้นต น ดังน้ี 

) ึก าเ ก าร ทฤ ฎีงาน ิจัยและเทคโนโลยีที่
เกี่ย ข้ ง ึก าท าค ามเข้าใจแน คิดเบื้ งต้นเกี่ย กับ
ถานพยาบาลในจัง ัดพิ ณุโลก แน คิดเกี่ย กับเ ็บแบบ 

       ( )  
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 แน คิดเกี่ ย กับการ กแบบฐานข้ มูล 
แน คิดเกี่ย กับ ลักการ ิเคราะ ์ กแบบระบบ แน คิด
เกี่ย กับ    า รับการค้น าต าแ น่งที่ต้ัง 
และท าค ามเข้าใจกับเ ็บไซต์ที่จะพัฒนา 

) ร บร มข้ มูลที่ได้มาและท าการ ิเคราะ ์ ผู้ ึก า
ได้ท าการจัดเก็บและร บร มข้ มูล ถานพยาบาล ข้ มูล
แพทย์เฉพาะทาง ข้ มูลเ ้นทางการเดินทาง น ามา ิเคราะ ์
และท าค ามเข้าใจเพ่ื ที่จะน ามาใช้ในระบบงานต่ ไป 

) กแบบเ ็บแบบ  เป็นขั้นต นการ
กแบบลัก ณะการท างานข งเ ็บ เช่น การ กแบบ

ฐานข้ มูล การ กแบบ น้าเ ็บเพ่ื ต บโต้กับผู้ใช้ และ
กแบบล าดับการใช้งานข งฟังชันก์ในเ ็บ 

) พัฒนาเ ็บแบบ  ลังจากที่ผู้จัดท าได้
ท าการ ึก าเ ก ารทฤ ฎีงาน ิ จัยและเทคโนโลยีที่
เกี่ย ข้ ง ร บร มข้ มูลที่ได้มาและท าการ ิเคราะ ์ และ

กแบบรายละเ ียดเ ็บแล้  ได้ท าการพัฒนาระบบค้น า
และแ ดงต าแ น่ง ถานพยาบาลในจัง ัดพิ ณุโลกผ่าน
เ ็บแบบ  เพ่ื ใ ้ได้ผลตามที่ต้ งการ 

) ทด บการท างาน ลังจากที่ไ ด้ท าการพัฒนา
เรียบร้ ยแล้  ต้ งมีการตร จ บค ามถูกต้ งข งชุดค า ั่ง 
และตร จ บการท างานข งเ ็บใ ้เป็นไปตามที่ต้ งการ 

) ปรับปรุงแก้ไข เมื่ ทด บการท างานแล้ ถ้า าก
พบข้ ผิดพลาด รื ปัญ าในการใช้งานจะต้ งน ามาแก้ไข
ข้ ผิดพลาด รื ข้ บกพร่ งใ ้ มบูรณ์ 

) ประเมินประ ิทธิภาพการท างานข งระบบค้น า
และแ ดงต าแ น่ง ถานพยาบาลในจัง ัดพิ ณุโลกผ่าน
เ ็บแบบ  ่าท างานได้ตรงตาม ัตถุประ งค์ที่
ได้ต้ังไ ้ รื ไม่ 

5. ผลการศึกษา
5.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน
      การค้น า ถานพยาบาลในปัจจุบัน พบ ่ายังไม่มีการ
ร บร มข้ มูลข ง ถานพยาบาลต่าง  ในจัง ัดพิ ณุโลก 
เ ้นทางการเดินทาง และต าแ น่งข ง ถานพยาบาลที่ใกล้
ที่ ุดเข้าไ ้ด้ ยกัน ภาพร มข งระบบงานปัจจุบัน ซึ่งมี
รายละเ ียดดังน้ี 
       ผู้ ใช้ งาน าข้ มูลจากการ โทร ัพท์ บถาม
รายละเ ียด ถานพยาบาล ข้ มูลแพทย์เฉพาะทาง ร มทั้ง
การค้น าจาก ินเต ร์เน็ต รื ค าแนะน าจากคนรู้จัก 
       เมื่ ผู้ใช้งานได้ ถานพยาบาลที่ ต้ งการแล้  ต้ ง
ค้น าเ ้นทางเพ่ื ที่จะไปยัง ถานพยาบาลน้ัน  

       เมื่ ผู้ใช้งานได้เ ้นทางที่ จะไปยัง ถานพยาบาลที่
ต้ งการแล้  ผู้ ใช้งานก็เดินทางไปยัง ถานพยาบาลที่
ต้ งการ 

5.2 ผลการศึกษาความต้องการระบบงานใหม่
        จากการ ึก าปัญ าข งระบบงานปัจจุบัน ทางผู้
ึก าจึงได้ร บร มขั้นต นข งระบบงานใ ม่ไ ้ดังตาราง  

ซึ่งมีรายละเ ียดดังน้ี 
  ผู้ดูแลระบบ ามารถ ก า นด ิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ 

         เจ้า น้าที่ ามารถ เพ่ิม แก้ไข ลบ บันทึก 
ตร จ บค ามถูกต้ งข้ มูล ถานพยาบาลและแพทย์
เฉพาะทางได้ 

  ผู้ใช้งาน ามารถค้น า ถานพยาบาลที่ใกล้ที่ ุดได้
จาก  าเภ  ชื่ ถานพยาบาล แผนกและ าขาข งแพทย์
เฉพาะทาง 
         ผู้ใช้งาน ามารถดูรายละเ ยีด ต าแ น่งที่ต้ัง และ
เ ้นทางข ง ถานพยาบาลที่ต้ งการได้ 

5.3dผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
       ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ค้ น า แ ล ะแ ด ง ต า แ น่ ง

ถ านพย าบ าล ใน จั ง ั ด พิ ณุ โ ลก ผ่ า น เ ็ บ แ บ บ 
 ผู้ ึก าได้น า  มาเป็นเครื่ งมื ในการ

ิเคราะ ์ระบบ และมาประยุกต์ใช้ในการ ิเคราะ ์ระบบ ซึ่ง
ประก บด้ ย )    ดังแ ดงในภาพ  ) 

  ดังแ ดงในภาพ  )   
ดังแ ดงในภาพ  

ภาพ     ภาพร มข งระบบ 

       ( )  
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ภาพ    

ภาพ    

5.4dผลการออกแบบ Input และ Output 
ผลการ กแบบ  และ  ระบบค้น าและ

แ ดงต าแ น่ง ถานพยาบาลในจัง ัดพิ ณุโลก ผ่านเ ็บ
แบบ  มีรายละเ ียดดังแ ดงในภาพ  

ภาพ  น้าจ ลักการใช้งาน 

5.5dผลการพัฒนาระบบ
ผลการพัฒนาระบบค้น าและแ ดงต าแ น่ง

ถานพยาบาลในจัง ัดพิ ณุโลก ผ่านเ ็บแบบ 
 มีรายละเ ยีดดังแ ดงในภาพ  

ภาพ  น้าจ ลักการใช้งานบนค มพิ เต ร์ 

ภาพ  น้าจ ลักการใช้งานบนแท็บเล็ตและ มารท์โฟน 

ภาพ  น้ารายละเ ียด ถานพยาบาลบนค มพิ เต ร ์

       ( )  

1200



ภาพ  น้ารายละเ ียด ถานพยาบาลบนแทบ็เล็ตและ
มาร์ทโฟน 

ภาพ  น้าจ รายละเ ียดเ ้นทางบนค มพิ เต ร์ 

ภาพ  น้าจ รายละเ ียดเ ้นทางบนแท็บเล็ตและ
มาร์ทโฟน 

5.6 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ผลการประเมินค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข ง

ระบบค้น าและแ ดงต าแ น่ง ถานพยาบาลในจัง ัด

พิ ณุโลก ผ่านเ ็บแบบ  ดังแ ดงในตาราง  
จ าน น  ท่าน พบ ่า ผู้ต บแบบ บถามเป็นเพ ชาย
จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  และเป็นเพ ญิง
จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  มีช่ ง ายุต่ าก ่า  
ปี จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  ร งลงมาช่ ง ายุ 

 ปี จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  ล าดับต่ มาช่ ง
ายุ  ปี จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  และล าดับ
ุดท้ายช่ ง ายุ  ปี จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  

มีการ ึก าระดับประถม ึก า จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ 
.  ร งลงมาเป็นระดับการ ึก ามัธยม ึก า จ าน น  คน 

คิด เ ป็ นร้ ย ล ะ  .  ล า ดับ ต่ ม าร ะ ดับ การ ึ ก า 
นุปริญญา/ป . จ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  และ

ล าดับ ุดท้ายระดับการ ึก าปริญญาตรี จ าน น  คน คิด
เป็นร้ ยละ .  ถานะภาพเป็นนิ ิต/นัก ึก า จ าน น  
คน คิดเป็นร้ ยละ .  ร งลงมามี ถานะภาพเป็น 
เจ้า น้าที่ภาครัฐและเจ้า น้าที่ภาคเ กชน มีจ าน น  คน
เท่ากัน คิดเป็นร้ ยละ .  และ ุดท้ายเป็น ถานะภาพ ื่น 
 มีจ าน น  คน คิดเป็นร้ ยละ .  ผลการประเมินค าม

พึงพ ใจในประ ิทธิภาพข งระบบค้น าและแ ดงต าแ น่ง
ถานพยาบาลในจัง ัดพิ ณุโลก ในภาพร ม ยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้ ยละ  .  ่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  .  

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินความ พึงพอใจ ใ น
ประสิทธิภาพของระบบ 

       ( )  
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6. สรุปผลการศึกษา
ผลจากการ ึก าและพัฒนาระบบค้น าและแ ดง

ต าแ น่งร มทั้งข้ มูลเกี่ย กับระบบค้น า ถานพยาบาลใน
จัง ัดพิ ณุโลก ผ่านเ ็บแบบ  โดยใช้ภา า 

   และ   เชื่ ม ต่ กับ   
 เพ่ื เรียกแผนที่มาระบุต าแ น่ง ถานพยาบาล ซึ่ง

แ บ่ งก าร ท า งาน เป็ น   เ ม นู  ไ ด้ แ ก่  )  ก าร ค้น า
ถานพยาบาลเป็น ่ นที่ ใ ้ ผู้ ใช้ งาน ามารถ ค้น า
ถานพยาบาล รื แพทย์เฉพาะทาง ได้จาก  าเภ  ชื่
ถานพยาบาล แผนกแพทย์เฉพาะทาง าขาแพทย์เฉพาะ

ทาง เมื่ ท าการค้น าแล้ จะแ ดงข้ มูลข ง ถานพยาบาล
น้ัน  กมา ) การแ ดง ถานพยาบาลที่ใกล้ที่ ุด เป็น
่ นที่เมื่ เข้าใช้งานเข้า ู่เ ็บไซต์ ก็จะแ ดง ถานพยาบาลที่

ใกล้ที่ ุดจากจุดที่ผู้ใช้งาน ยู่ ) การแ ดงข้ มูล เป็น ่ นที่
เมื่ ผู้ใช้งานได้ท าการค้น า ถานพยาบาลที่ต้ งการแล้  จะ
แ ดงข้ มูลรายละเ ียดข ง ถานพยาบาลขึ้นมาได้แก่ ชื่
ถานพยาบาล ที่ ยู่ ต าบล การแ ดงเ ้นทางเป็น ่ นที่เมื่

ผู้ใช้งานทราบรายละเ ียดข ง ถานพยาบาลแล้ ก็ต้ งท า
การดูเ ้นทางที่จะไปยัง ถานพยาบาลที่ได้เลื ก จะแ ดง
เ ้นทางการเดินทางจากจุดที่ผู้ใช้ ยู่ไปยัง ถานพยาบาล
น้ัน  ผลจากการประเมินระบบพบ ่าผู้ใช้จ าน น  คน มี
ค ามพึงพ ใจในประ ิทธิภาพข งระบบ ยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย .  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .  ซึ่งแ ดง ่า
ระบบน้ี ามารถช่ ยใ ้ผู้ใช้งานค้น าต าแ น่ง ถานพยาบาล 
แ พทย์ เ ฉ พาะท างแ ละ เ ้ นท างก าร เ ดินท าง ไ ป ยั ง
ถานพยาบาลได้ตามที่ต้ งการ น กจากน้ีโปรแกรมน้ีคื

การใช้งานง่ายและ ามารถเข้าถึงได้ในแท็บเล็ต มาร์ทโฟน 
และ เด ท็ ป 
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บทคัดย่อ 
เน่ืองจากปัจจุบันระบบสารบรรณต ารวจ มีการจัดเก็บ

ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร  และบันทึกการรับส่งเอกสารด้วย
การจดบันทึก  ท าให้การค้นหาข้อมูลย้อนหลังน้ันช้ามาก
หรือบางทีเอกสารมีการช ารุดและหายบ้าง  จึงมีการพัฒนา
ระบบสารบรรณต ารวจ  ให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูล  การค้นหาข้อมูล  การส่งเอกสารและการดูรายงาน  
โดยระบบพัฒนาให้เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น  ด้วยภาษาพีเอชพี  
จาวาสคริปและฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล  เว็บแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 

 
ABSTRACT 

Nowadays, Document management system of 
police had been kept in a form of paper and the 
transferring record had also been kept in written 
form which consume a lot of time in searching 
and some of the documents are either lost or 
already worn out. Therefore, we had developed a 
web-application by using PHP Java-scrip language 
together with MySQL database to increase the 
performance of storing and searching data, 
transferring document and viewing the report. This 
application can also be used as a prototype for 
further development. 
 
ค าส าคัญ: ระบบสารบรรณต ารวจ, เว็บแอพพลิเคชั่น, ภาษา
พีเอชพี, จาวาสคริป, ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
 
 

1. บทน า 
ระบบสารบรรณต ารวจเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ

เอกสาร  และมีการบันทึกการรับส่งเอกสารด้วยการจด
บันทึกลงในสมุด [1]  เมื่อเวลาผ่านไปเอกสารก็ย่อมมีมาก
ขึ้นตาม  ท าให้การค้นหาเอกสารน้ันยากขึ้น  และบางครั้ง
อาจมีการสูญหายของเอกสารหรือเอกสารมีการช ารุดส่วน
การบันทึกเอกสารน้ันท าด้วยการจดบันทึกลงสมุด 

ผู้พัฒนาจึงพัฒนาระบบงานสารบรรณต ารวจโดยการ
เก็บรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้และวิเคราะห์การ
ท างานเพ่ือออกแบบระบบตามที่ผู้ ใช้ต้องการ  โดยการ
พัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น  เว็บแอพพลิเคชั่นดังกล่าวยัง
เป็นต้นแบบในการพัฒนาให้มีการรับส่งเอกสารผ่านทาง
เครือข่ายเน็ตเวิร์ค 

การพัฒนาน้ีมุ่งเน้นออกแบบระบบ การรับส่งเอกสารใน
ระบบงานสารบรรณต ารวจเท่าน้ัน  โดยผู้พัฒนาได้ศึกษา
เกี่ย วกับระเบียบสารบรรณราชการ  [1 , 3] และ คู่มือ
ปฏิบัติงานสารบรรณ [2] ทั้งยังได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
จากกลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี กอง
บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ส านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
เพ่ือให้การออกแบบและการพัฒนาน้ันสอดคล้องกับการ
ท างานในปัจจุบัน  โดยมีขั้นตอนการศึกษาด้ังน้ี 

1) ศึกษาวัตถุประสงค์  เพ่ือก าหนดขอบข่ายของข้อมูลที่
ต้องการ และพัฒนาระบบตามข้อมูลที่ได้รับมา 

2)  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานสารบรรณ และ
แนวทางในการปรังปรุงระบบงานสารบรรณต ารวจ 

3) สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสารบรรณต ารวจ 
ทั้งการรับส่งเอกสาร และการค้นหาเอกสาร 
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จากการสอบถามปัญหาในการรับ-ส่งหนังสือ (เอกสาร) 

พบปัญหาดังน้ี  
1) ในแต่ละวันส านัก/กอง/หน่วยงานจะรอให้หนังสือมี

จ านวนมาก ถึงจะเดินทางมาออกเลขที่ส่งหนังสือ ท าให้งาน
สารบรรณกลางออกเลขที่หนังสือล่าช้า 

 2) ส านัก/กอง/หน่วยงาน ไม่ประสานงานล่วงหน้าเพ่ือ
ขอกันเลขที่ส่งหนังสือ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องออกเลขที่
ตามห้วงระยะเวลาที่ถูกก าหนด 

ผู้พัฒนาจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการรับส่ง
หนังสือดังน้ี 

1) น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้โดยการสแกนหนังสือลง
ในระบบสารบรรณต ารวจ เพ่ือที่ทุก ส านัก/กอง/หน่วยงาน  
สามารถเข้ามาดูได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับเอกสาร 

2) ระบบคอมพิวเตอร์จะอ านวยความสะดวกให้กับ 
ส านัก/กอง/หน่วยงาน ไม่ต้องเสียเวลาเดินมาออกเลขที่
หนังสือที่งานสารบรรณกลางโดยจะประสานงานผ่านทาง
ระบบอินเตอร์เน็ท เป็นการแจ้งเตือนผ่านอีเมลของส านัก/
กอง/หน่วยงาน  เพ่ือออกเลขที่และกันเลขที่หนังสือออก
ล่วงหน้าได้  

ปัญหาการค้นหาหนังสือมีดังน้ี  
1) การค้นหาหนังสือย้อนหลังในระยะเวลาหลายๆ ปี 

ยุ่งยากและล าบาก ท าให้เสีย เวลามาก  
2) บุคลากรมีจ านวนน้อย ท าให้การค้นหาล่าช้า 
3) การค้นหาหนังสือสูญหายหรือมีการช ารุด 
ผู้พัฒนาได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นหาหนังสือ

โดยการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ โดยการสแกนหนังสือลง
ในระบบสารบรรณต ารวจ ซึ่งท าให้การค้นหาและการพิมพ์
เอกสารน้ันสะดวก  สามารถค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ 

 

2. การออกแบบระบบ 
สถาปัตยกรรมของระบบสารบรรณต ารวจประกอบด้วย 

3 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้ ส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และส่วนของ
ฐานข้อมูล ดังแสดงในภาพที่1 ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบ
ยูสเคสของระบบ  

จากการวิเคราะห์ระบบตามความต้องการของผู้ ใช้ 
สามารถแบ่งส่วนการท างานของระบบเป็น 7 ส่วนคือ 1) 
การเข้าสู่ระบบ 2) การจัดการข้อมูลสมาชิก  3) การจัดการ
ข้อมูลเอกสาร 4) การค้นหาเอกสาร 5) การออกรายงาน 6) 
การจัดการข้อมูลปฏิทิน 7) การจัดการข้อมูลหน่วยงาน 

 

 
ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

  
  

 
ภาพที่ 2 ยูสเคสของระบบ 

 
ภาพที่ 3 แสดงกระบวนการท างานการเข้าสู่ระบบ ส่วน

ภาพที่  4 แสดงกระบวนการท างานของระบบสารบรรณ
ต ารวจ และในภาพที่ 5 แสดงส่วนหน่ึงของคลาสไดอะแกรม 
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ภาพที่ 3 กระบวนการท างาน การเข้าสู่ระบบ 

 
 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการท างาน ระบบสารบรรณต ารวจ 

 
ภาพที่ 5 คลาสไดอะแกรม 

 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่  
1) โปรแกรมเน็ตบีน 8.0.2 (NetBeans 8.0.2) ใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซีเอสเอส 
และจาวาสคริป [2, 4]  

2) โปรแกรมมาย เอสคิวแอลเวิ ร์คเบส (MySQL 
Workbench) ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล [5] 

3) บูตแสตร๊บเฟรมเวิร์ค (Bootstrap Framework) เป็น
เฟรมเวิร์คที่ช่วยในการท าซีเอสเอส และการท าเว็บแบบ
เรซสปอนต์ซีฟ (Responsive) [3] 

4) AEC encryption เป็นการเข้ารหัสแบบ AEC เพ่ือ
เพ่ิมความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ [7] 
 

4. ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาในเบื้องต้นพบว่าระบบสารบรรณต ารวจ
น้ันตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ดังน้ี  

1) ในการจัดเก็บเอกสารน้ันสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
เอกสารสูญหาย ท าให้สะดวกในการจัดเก็บเอกสารและ
ประหยัดแฟ้มจัดเก็บ 
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2) ระบบใหม่ท าให้การท างานน้ันสะดวกและรวดเร็วใน

การปฏิบัติงาน ทั้งการตรวจสอบและการค้นหา 
3) สามารถสั่งพิมพ์เอกสารเพ่ือด าเนินงานตามที่ไ ด้

สะดวกและทันต่อระยะเวลาที่ก าหนด 
ส่วนเรื่องการส่งเอกสารผ่านทางระบบอินเตอร์น้ันยัง

ต้องมีการพัฒนาและเพ่ิมความปลอดภัยในด้านของข้อมูล
ยิ่งขึ้นแต่เบื้องต้นพบว่าการส่งอีเมลไปแจ้งเตือนว่าจะมีการ
ส่งเอกสารน้ันมีประโยชน์เพราะสามารถมีการประสานงาน
กันได้สะดวก 

ภาพที่ 6-10 แสดงตัวอย่างของระบบสารบรรณต ารวจ 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ 

  
 

 
ภาพที่ 7 หน้าหลักของระบบ 

  
 

 
ภาพท่ี 8 หน้าจอการสร้างเอกสาร 

  

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงรายการเอกสารในโฟลเดอร์ 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงเอกสารับ 

 

 
 ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงรายช่ือหน่วยงานที่ต้องการส่งเอกสาร 
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ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงการปริ้นเอกสาร 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงปฏิทินกิจกรรม 

 
 นอกจากนน้ียังมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การออกรายงาน 
การพิมพ์เอกสาร และการส่งเอกสาร เป็นต้น 
 

5. สรุป 
 ระบบสารบรรณต ารวจถูกพัฒนาเพ่ือช่วยงานด้านสาร
บรรณ ได้แก่ การจัดเก็บเอกสาร การค้นหาเอกสาร การส่ง
เอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ การออกรายงาน และปฏิทิน
กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และลดขั้นตอนการด าเนินงาน
เพ่ือประหยัดเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่าย  ผู้พัฒนาจึงได้
รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้ระบบสารบรรณต ารวจ หรือระบบ

สารบรรณราชการต่างๆ มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ถูกต้องและรวดเร็ว 
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น้ันเสร็จสมบูรณ์ 
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แอปพลิเคชันค้นหาหนังสือและช่วยน าทางในหอสมุด  
ด้วยเทคโนโลย ีiBeacon 

An Android Application for Searching and Navigating in the Library using iBeacon 
Technology 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอแอปพลิเคชันการค้นหา หนังสือ

และน าทางในหอสมุดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   
แอปพลิเคชันประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ 1. การค้นหา
หนั งสือและการน าทางไปที่อยู่ ของหนังสือในหอสมุด            
2. การเยี่ยมชมหอสมุดในรูปแบบเดียวกับสตรีทวิวในกูเกิล 
และ 3. การตรวจสอบประวัติการยืมหนังสือซึ่งจะมีการแจ้ง
เตือนเมื่อถึงก าหนดคืน การระบุต าแหน่งของผู้ใช้เพื่อน าทาง
ไปที่ช้ันหนังสือใช้เทคโนโลยีไอบีคอน (iBeacon) ในการส่ง
สัญญาณบลูทูธพลังงานต่ าไปท่ีสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ร่วมกับการ
หาต า แ หน่ ง โ ด ย สู ต ร เ ร ข าค ณิ ต ขอ ง รู ปส าม เห ลี่ ย ม 
(Trilateration)  ผลการทดสอบในส่วนของการระบุต าแหน่ง
พบว่ายังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความแรงของสัญญาณที่
ส่งจากตัวไอบีคอนไม่มากพอและประสิทธิภาพจะลดลงอย่าง
มากเมื่อมีสิ่งกีดขวางเช่น ช้ันหนังสือ  
 
ค าส าคัญ: การระบตุ่าแหน่งภายใน บลูทูธพลังงานต ่า       
สตรีทวิว แอนดรอยด์ ไอบีคอน 

Abstract 
This paper presents an android application 

to search and navigate in the library. The application 
consists of three main parts: Book searching and 
navigating which navigates users to the book’s 

location, Library visiting which allows users for a 
virtual visit using street view technology and Book 
borrowing history and reminder which allows users 
to check their borrowing histories and also reminds 
them when the book’s due date arrives. To position 
and navigate users to the bookshelf, iBeacon 
technology which transmits Bluetooth Low Energy 
(BLE) signal is used together with the Trilateration 
formula. For the indoor positioning system, the 
testing result demonstrates that there are errors due 
to the unstable signal strength from the iBeacon 
especially in the bookshelves’ area.  
 
Keyword: Android, BLE, iBeacon, Indoor Positioning, 

street view 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการสืบค้นหนังสือในส่านักหอสมุดกลาง

สถาบันสามารถท่าได้ผ่านทางเว็บสถาบันซึ งจะบอกเพียงรหัส
ของหมวดหมู่และหนังสือ ผู้ใช้ต้องน่ารหัสนั้นไปค้นหาต่าแหน่ง
ของตู้หนังสือเอง ซึ งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา
หนั งสื ออีกทั้ งการที นักศึกษาส่ วนใหญ่ ใ ช้สมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้จัดท่าจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื อช่วยอ่านวย
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ความสะดวกในการค้นหาและน่าทางในหอสมุด ซึ งฟังก์ชัน
กา รท่ า ง านหลั กของแอปพลิ เ ค ชันประกอบไปด้ ว ย                      
ฟังก์ชันการค้นหาหนังสือ ฟังก์ชันการเยี ยมชมในรูปแบบสตรี
ทวิว ฟังก์ชันการน่าทางไปที ตู้หนังสือที เก็บหนังสือที ต้องการ
ค้นหาและฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื อถึงระยะเวลาก่าหนดคืน
หนังสือ 

ในการค่านวณต่าแหน่งของผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันใช้
เทคโนโลยี ของไอบีคอน ( iBeacon) โดยจะท่าการรับ
สัญญาณบลูทูธจาก iBeacon ซึ งติดตั้งอยู่ตามชั้นหนังสือ  เพื อ
น่าค่ามาค่านวณด้วยสูตรเรขาคณิตของรูปสามเหลี ยม
(trilateration) เพื อแสดงต่าแหน่ งปัจจุบันของผู้ ใ ช้งาน    

           ฟังก์ชันการเยี ยมชมในรูปแบบของสตรีทวิวใช้เอพีไอ
ของกูเกิลแมพในการสร้าง และฟังก์ชันของการตรวจสอบการ
ยืมคืนที สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เมื อถึงก่าหนดวันคืนหนั้งสือจะมี
การดึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของหอสมุดซึ งสืบค้นข้อมูลจาก 
WebOPAC 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
2.1 Indoor Positioning System (IPS) 

เทคโนโลยีในการระบุต่าแหน่งเมื ออยู่ภายในอาคาร
หรือที เรียกว่า IPS (Indoor Positioning System) เกิดจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที มีอยู่แล้วมาใช้เพื อระบุต่าแหน่ง 
เช่นการใช้งาน iBeacon WiFi RFID NFC และ QR Code       
2.1.1 iBeacon 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ขนาดเล็กที มีความสามารถใน
การส่งสัญญาณออกมาทุกช่วงเวลาซึ ง เป็นเทคโนโลยีที ใช้ใน
การส่งข้อมูลและต่าแหน่งภายในอาคาร โดยอาศัย บลูทูธ และ 
Core Location APIS ในการระบุต่าแหน่งของผู้ใช้ [2] การ
ท่ า ง า น ข อ ง  iBeacon [7] จ ะ ต้ อ ง มี ตั ว รั บ สั ญ ญ า ณ                         
(เช่นโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที สามารถรับสัญญาณของบลู
ทูธได้) และตัวกระจายสัญญาณ ซึ งเรียกว่า iBeacon วิธีใช้คือ
น่า iBeacon ติดตั้งตามสถานที ที ต้องการให้ระบุต่าแหน่ง ซึ ง 
iBeacon จะท่าการส่งคลื น BLE ออกมาเนื องจากต่าแหน่ง
ของ iBeacon ถูกก่าหนดไว้ตายตัวในอาคาร จึงสามารถ
ก่าหนดพิกัดและระบุต่าแหน่งของ iBeacon จุดต่างๆ ลงใน
ฐานข้อมูลอย่างละเอียดได้ว่า iBeacon นั้นวางอยู่ต่าแหน่ง

หรือพิกัดใด วางอยู่ใกล้กับอะไรซึ งเมื อผู้ใช้สมาร์ทโฟนเดินเข้า
มาสู่ขอบข่ายสัญญาณของ iBeacon ด้วยวิธีการคิดต่าแหน่งที 
เหมาะสมจะท่าให้สามารถทราบต่าแหน่งของตนเองในอาคาร
ได้ทันที ทุกครั้งที  iBeacon ส่งสัญญาณจะมี Package หรือ
ชุ ด ข้ อมู ล ขนา ด เ ล็ ก ถู ก ส่ ง อ อก มา ด้ ว ย เ ส มอ  ข้ อมู ล                        
เหล่ านั้นมี รู ปแบบ ดั งรู ปที  2 .1 ซึ งจะอธิบายได้ดั งนี้ 

                  รูปที่ 2.1 ชุดข้อมูลของ iBeacon 

Proximity UUID (string) ข้อมูล ชุดตั วอักษรที ใ ช้บอกว่ า 
iBeacon ตัวนี้ผลิตจากบริษัทใด  

Major (int) ข้ อ มู ล ตั ว เ ล ข ใ ช้ แ ท น ก ลุ่ ม ข อ ง  iBeacon    
Minor (int) ข้อมูลตัวเลขใช้ระบุ id ของ iBeacon แต่ละตัว
TxPower (int) ข้อมูลตัวเลขค่าความเข้มของสัญญาณที  
iBeacon ปล่อยออกมา อยู่ในช่วง -30 ถึง 40 เดซิเบล ค่านี้จะ
ถูกน่าไปค่านวณด้วยสมการคณิตศาสตร์ เพื อให้ได้ระยะความ
ใกล้ระหว่างสมาร์ทโฟนกับ iBeacon 

2.2 Trilateration  
Trilateration [4] เป็นวิธีการค่านวณต่าแหน่งของ

วัตถุโดยใช้รูปทรงสามเหลี ยม วิธีการนี้จะใช้จุดอ้างอิงตั้งแต่ 2 
จุดขึ้นไปในการหาต่าแหน่งของวัตถุ ซึ งจะวัดระยะทางจาก
วัตถุไปยังจุดอ้างอิงแต่ละตัว ถ้าต้องการให้มีความแม่นย่าใน
ระนาบ 2 มิติมากขึ้นจะใช้จุดอ้างอิง 3 จุดใน การหาต่าแหน่ง 
การค่านวณหาต่าแหน่งของวัตถุโดยใช้จุดอ้างอิง 3 จุด ดังรูปที  
2.2 จะใช้สูตรในการค่านวณดังนี ้

 
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างวงกลมที ใช้ในการค่านวณ 
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x คือ จุดพิกัดต่าแหน่งแกน x 
y คือจุดพิกัดต่าแหน่งแกน y 
r คือ รัศมีจดุอ้างอิง  
i คือ ระยะหา่งของจุดศูนย์กลางแนวแกน x ระหว่าง
จุดอ้างอิงที  1 กับ 3 

j คือ ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางแนวแกน y 

ระหว่างจุดอ้างอิงที  1 กับ 3 

d คือ ระยะห่างของจุดศูนย์กลางระหว่างจุดอ้างอิง
ที  1 กับ 2 

2.3 Google API(Google Application 
Programming Interface) 

Google API [3] เป็นเครื องมือที ใช้ในการเชื อมต่อ
กับ เว็ บ ไซต์ ของกู เ กิ้ ล  ในการ เรี ยก ใ ช้ งานฟั งก์ ชัน ใ น             
แอปพลิเคชันของกูเกิ้ลผู้พัฒนาสามารถเรียกน่าฟังก์ชัน
เหล่านั้นมาใช้งานในแอปพลิเคชันของตนเองได้ท่าให้สะดวก
ต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันไม่จ่าเป็นต้องพัฒนาเองทั้งหมด 

2.3.1 Google Maps API 

Google Maps API [5] เป็นบริการรูปแบบหนึ งของ
กูเกิ้ลที อนุญาตให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถเชื อมต่อกับ
การบริการแผนที ของกูเกิลที เปิดให้บริการอยู่  นักพัฒนา
สามารถน่ามาพัฒนาในแอปพลิเคชันของนักพัฒนาเองโดยการ
แทรกบริการแผนที เข้าไปเป็นส่วนประกอบในแอปพลิเคชัน 
Google Maps API ได้รวมฟังก์ชันการท่างานต่างๆที เกี ยวข้อง
กับการใช้งานแผนที ไว้ด้วยกันซึ งรวมไปถึง Google Street 

View ซึ งนักพัฒนาสามารถน่าไปใช้งานส่าหรับการดูแผนที ใน
มุมที สามารถมองเห็นสถานที จริงได้รอบ 360 องศา 

2.3.2 Google Street View (Custom Panoramas) 

ก า ร น่ า บ ริ ก า ร  Google Street View [3] ม า
ประยุ กต์ สร้ า งแผนที จ่ า ลองด้ วยการ ใ ช้ ชุดภาพถ่ าย 
พาโนรามา (Panoramas) ที นักพัฒนาท่าขึ้นเอง เพื อที จะ
สร้างมุมมองภาพแบบ 360 องศาตามแบบที ต้องการซึ ง
นักพัฒนาต้องท่าการก่าหนดจุดบนแผนที จ่าลองให้สามารถดู

มุมมองของภาพต่อกันได้จึงจะสามารจ่าลองแผนที จาก
ต่าแหน่งที ต้องการได้ 
2.4 Android Beacon Library 

AltBeacon [6] เป็น API ที สามารถเรียกใช้ในการ
ค้นหาสัญญาณบลูทูธจากตัว iBeacon โดยท่าการเพิ มไลบรารี
เข้าในตัวโปรเจคและท่าการเรียกใช้โดยสามารถใช้ได้ทั้ง
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส และ แอนดรอยด์ 

3. การออกแบบแอปพลิเคชัน 
การออกแบบแอปพลิเคชันการค้นหาและน่าทาง

ภายในส่านักหอสมุดจะประกอบไปด้วย 3 ฟังก์ชันหลัก คือ  
1. ฟังก์ชันการค้นหาหนังสือและน่าทาง 2. ฟังก์ชันการเยี ยม
ชมด้วยรูปแบบสตรีทวิว 3. ฟังก์ชันการตรวจสอบการยืมคืน 
และมีฟั งก์ ชัน เส ริ มคื อ  ฟั งก์ ชันการแจ้ ง เ ตื อน เมื อถื ง
ก่าหนดเวลาการคืนหนังสือ และแอดมินสามารถแก้ไขอัพเดท
ข้อมูลของหนังสือและแก้ไขภาพสตรีทวิวผ่านทางเว็บแอป
พลิเคชัน โดยภาพรวมการท่างานทั้งหมดของแอปพลิเคชัน
แสดงดังรูปที  3.1 

รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 แอปพลิเคชันจะแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ใช้
ทั วไป และ ผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ฟังก์ชันในการ
ค้นหาหนังสือ ซึ งจะไปดึงข้อมูลหนังสือจาก WebOPAC และ
เมื อคลิกที รายละเอียดของหนังสือจะมีฟังก์ชันการน่าทางให้
เลือกเพื อให้น่าทางไปยังที จัดเก็บหนังสือเล่มนั้น ฟังก์ชันการ
เยี ยมชมจะเป็นในรูปแบบของ สตรีทวิวผู้ใช้สามารถเลือกช้ันที 
ต้องการเยี ยมชมได้ ในฟังก์ชันตรวจสอบสถานะการยืมคืนผู้ใช้
สามารถเลือกฟังก์ชันนี้เพื อดูก่าหนดการคืนหนังสือและเมื อถึง
ก่าหนดการคืนหนังสือแอปพลิเคชันจะมีการแจ้งเตือนเมื อถึง
ก่าหนดคืน  ในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถใช้ฟังก์ชันในการ
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แก้ไขข้อมูลหนังสือและแก้ไขรูปภาพสตรีทวิวในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน 

4. ผลการด าเนินการ 

ผลด่าเนินการนี้ ได้จากการทดลองในอุปกรณ์
Samsung Galaxy S6 EDGE PLUS แ ล ะ ท่ า ง า น บ น
ระบ บป ฏิ บั ติ ก า ร  Android 5.0 โ ด ย ใ ช้  iBeacon ยี ห้ อ 
Estimote [8] และ API ชื อ Altbeacon ในการอ่านข้อมูลจาก 
iBeacon โดยผลการด่าเนินการแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือ 
การท่างานของแอปพลิเคชัน และการทดสอบความถูกต้อง
ของต่าแหน่งของโทรศัพท์มือถือที ได้จาก iBeacon 

4.1 ผลการด าเนินงานของแอปพลิเคชัน 

   หน้าจอของแอปพลิเคชันในแต่ละส่วนงานแสดง
ได้ดังนี ้รูปที  4.1 แสดงหน้าจอการล็อกอิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 หน้าจอแสดงการล็อกอิน 

รูปที  4.2 แสดงหน้าจอฟังก์ ชันหลักในแอปพลิเคชันซึ ง
ประกอบไปด้วย 1. Search คือฟังก์ชันการค้นหาหนังสือและ
น่าทางไปยังช้ันที จัดเก็บหนังสือ 2. Visit คือฟังก์ชันการเยี ยม
ชมหอสมุดในรูปแบบสตรีทวิว และ 3. Check คือฟังก์ชัน
ตรวจสอบการยืมคืนหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.2 หน้าจอแสดงการเลือกฟังก์ชนัการใช้งาน 

รูปที  4.3 จะแสดงฟังก์ชันการค้นหาหนังสือที สามารถเลือก
ค้นหาตามหมวดหมู่ได้ รูปที  4.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดของ
หนังสือที ผู้ใช้เลือก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 หน้าจอแสดงการค้นหาหนังสอื 
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รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดของหนังสือที ค้นหา 

รูปที  4.5 จะแสดงหน้าจอการน่าทางไปยังช้ันที จัดเก็บหนังสือ
ซึ งสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ในหมวดหนังสือ นว (นวนิยาย) และ 
รส (เรื องสั้น) โดยใช้เทคโนโลยี iBeacon จุดสีน้่าเงินจะแสดง
ต่าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้และจุดสีแดงแสดงต่าแหน่งของช้ันที 
จัดเก็บหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงการน่าทาง 

รูปที  4.6 แสดงฟังก์ ชันการเยี ยมชมหอสมุดในรูปแบบ       
สตรีทวิวโดยผู้ใช้สามารถเลือกช้ันที ต้องการเยี ยมชมได้ในช้ัน 
1-6 ฝั่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงฟังก์ชันการใช้งานสตรีทวิว 

รูปที  4.7 แสดงฟังกืชันการตรวจสอบการยืมคืนซึ งจะแสดง
ข้อมูลของผู้ใช้ที ได้จากการล็อกอินและแสดงรายการหนังสือที 
ผู้ใช้ได้ยืมพร้อมกับวันที ถึงก่าหนดการคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงการตรวจสอบการยืมคืน 

รูปที  4.8 แสดงการใช้งานฟังก์ชันในการยืมหนังสือต่อโดยผู้ใช้
สามารถกดเลือกจากรายการหนังสือที ยืมและท่าการยืม
หนังสือต่อได้ 
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รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงฟังก์ชันการยืมหนังสือต่อ 

รูปที  4.9 แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนเมื อถึงวันก่าหนดการคืน
หนังสือโดยจะแสดงรายชื อหนังสือที ถึงก่าหนดการคืนโดยจะ
ใช้การบันทึกใน Calendar จึงท่าให้สามารถแจ้งเตือนได้แม้
ผู้ใช้ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันหรือใช้งานอินเทอร์เน็ต 

  

รูปที่ 4.9 หน้าจอแสดงการเตือนเมื อถึงวันคืนหนังสือ 

4.2 ผลการทดสอบความถูกต้องของการระบุต าแหน่งโดยใช้ 
iBeacon 
      จากการทดสอบ iBeacon ในพื้นที ที มีสิ งกีดขวางและ ในพ้ืนที 
โล่งได้ผลการทดสอบดังตารางที  4.1 และ 4.2 ดังต่อไปนี ้ 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบ iBeacon ในพื้นที มีสิ งกีดขวาง 10 ครัง้

  

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลการทดสอบ iBeacon ในพื้นที โล่ง 10 ครั้ง 

 

 

d คือ ระยะห่างจาก iBeacon ถึงโทรศัพท์มือถือ
หน่วยเป็นเมตร 
t ครั้งที ท่าการทดสอบ (อ่านค่าจากแอปพลิเคชัน) 
เมื อน่าผลการทดสอบในตารางที  4.1 และ 4.2 ไปหาค่า

ความคลาดเคลื ่อนจากระยะที ท่าการทดสอบได้ผลดังตารางที  4.3 และ  
4.4 ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื อนของ iBeacon ในพื้นที มีสิ งกีด    
                 ขวาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d/t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 เฉลี ย 

1 1.06 1.06 1.13 1.13 1.16 1.16 1.18 1.28 1.26 1.26 1.16 

1.5 1.40 1.40 1.33 1.40 1.52 1.61 1.71 1.74 1.75 1.62 1.54 

2 1.65 1.44 1.27 1.28 1.29 1.27 1.26 1.26 1.26 1.27 1.32 

3 2.32 2.25 2.18 2.06 1.99 2.02 1.99 1.92 1.81 1.75 2.09 

4 2.1 2.18 2 .2 2.3 2.46 2.41 2.36 2.28 2.21 2.08 2.25 

d /t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 เฉลี ย 

1 0.97 1.0 1.04 1.11 1.12 1.12 1.13 1.11 1.11 1.12 1.08 

1.5 1.62 1.54 1.65 1.56 1.48 1.52 1.56 1.60 1.62 1.65 1.58 

2 1.65 1.56 1.60 1.68 1.72 1.79 1.78 1.80 1.74 1.80 1.71 

3 2.51 2.40 2.50 2.60 2.53 2.56 2.65 2.63 2.58 2.60 2.55 

4 3.65 3.74 3.72 3.71 3.70 3.65 3.61 3.57 3.45 3.55 3.63 

ระยะทาง (เมตร) ค่าความคลาดเคลื อน 

1 0.168 

1.5 0.048 

2 0.672 

3 0.908 

4 1.742 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงค่าความคลาดเคลื อนของ iBeacon ใน   
                พื้นที โล่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าความคลาดเคลื อนในตารางที  4.3 และ 4.4 แสดง
ให้เห็นว่า เมื อใช้โทรศัพท์มือถือวัดระยะห่างจาก iBeacon ใน
บริเวณที มีสิ งกีดขวางค่าจะมีความแม่นย่าลดลง และ ในพื นที 
โล่งค่าในระยะ สี เมตรจะคลาดเคลื อนไม่เกิน 50 เซ็นติเมตร 
และจะให้ค่าที คลาดเคลื อนไม่เกิน 30 เซนติเมตรในระยะ 2 

เมตร ในขณะที บริเวณที มีสิ งกีดขวางนั้น ไอบีคอนจะท่างานได้
ดีในระยะไม่เกิน 1.5 เมตรเท่านั้น 

เมื อน่าไอบีคอนไปทดสอบกับวิธีการที ต้องการระบุ
ต่าแหน่งในขั้นตอนแรกต้อท่าการสร้างแผนผังและจัดวางไอบี
คอนให้อยู่ในต่าแหน่งที เหมาะสม 

การสร้างแผนผังและการวางต าแหน่งของiBeacon 

1. วัดระยะของพื้นที จริงที ต้องการสร้างแผนผัง (เมตร) 

2. น่าระยะจริงที วัดได้มาหาอัตราส่วนที ใช้สร้างแผนผังที 
เหมือนกับพื้นที จริง โดยน่าระยะพื้นที จริงหารด้วยพื้นที ใน
แผนผังที สร้าง 
3. หาพิกัดที จะวาง iBeacon ตัวแรก โดยจะวาง iBeacon ทั้ง 
3 ตัวเป็นสามเหลี ยมด้านเท่า เพื อให้ง่ายต่อการค่านวณ วิธีการ
หาพิกัดที จะวางสามารถท่าได้โดย วัดระยะจากพื้นที จริงที  
ต้องการวางตัว iBeacon เมื อได้ระยะจากพื้นที จริงแล้วน่ามา
คูณกับอัตราส่วนที หาไว้ซึ งต้องท่าตามแนวแกน x และแกน y 

4. ขยับพิกัดของ iBeacon ตัวที เหลือตามอัตราส่วนที วางไว้ 
5. น่าพิกัดที ได้ไปค่านวณหาพิกัดที ต้องการหาต่อไปตามสูตร 
Trilateration 

 
 

การพิสูจน์สูตร Trilateration  
 ผู้จัดท่าได้ท่าการ ปรับปรุงสูตรและพิสูจน์ความ
ถูกต้องโดยก่าหนดพิกัดแหน่งของ iBeacon ทั้ง 3 ตัวคือ 
(212,130) , (746,130), (479,397) ตามล่าดับและน่าค่า x 
และ y จากสูตร Trilateration ดังต่อไปนี้ 

𝑥 =
𝑟1

2 − 𝑟2
2 + 𝑑2

2𝑑
 

                 𝑦 =
𝑟1

2 − 𝑟3
2 + 𝑖2 + 𝑗2

2𝑗
−

𝑖
𝑗

𝑥 

มาท่าการบวกกับค่า x และ y ที เริ มต้นคือ x = x+212 และ   
y = y+130 ตามล่าดับ จะได้พิกัดที ค่านวณได้ดังตารางที  4.5 
ซึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการค่านวณต่าแหน่งมีความถูกต้อง 
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงการค่านวณการหาพิกัดด้วยสูตร    

   Trilateration 

 

d (x, bi) คือ ระยะห่างระหว่าง iBeacon ตวัที  i กับ       

            จุดอ้างอิงหรือ รัศมีของจุดอ้างอิง (r) 
 x  คือ พิกัดจุดอ้างอิงของต่าแหน่งผู้ใช้ 
 bi คือ พิกัดต่าแหน่งของ iBeacon ตวัที  i 
เมื อผู้พัฒนาน่า iBeacon ไปติดตั้งในสถานที จริง (ช้ันหนังสือ

กลุ่มนวนิยายในหอสมุด) ตามแผนผังในรูป 4.11 ซึ งแต่ละช้ันหนังสือมี
ความกว้าง 0.29 เมตร ยาว 1.83 เมตร และ ทางเดินหลักและทางเดิน
ระหว่างตู้กว้าง 1.4 และ 1.2 เมตร ตามล่าดับ  พบว่าเมื อท่าการทดสอบ
แอปพลิเคชันในการระบุต่าแหน่งจ่านวน 7 ต่าแหน่ง ทุกต่าแหน่งมี
ความคลาดเคลื อน โดยที ต่าแหน่งที  4 มีความคลาดเคลื อนน้อยที สุดซึ ง
เป็นไปได้ว่า ต่าแหน่งนี้อยู่ ใกล้ ไอบีคอนทุกตัวในระยะที มีความ
คลาดเคลื อนไม่มาก 

ระยะทาง (เมตร) ค่าความคลาดเคลื อน 

1 0.083 

1.5 0.080 

2 0.288 

3 0.444 

4 0.365 

พิกัด
อ้างอิง 

d 

(x, b1) 

d 

(x, b2) 

d 

(x, b3) 
พิกัดที ค่านวณได ้

300,200 1.25 5.02 2.96 300.16,199.90 

500,300 3.72 3.32 1.10 500.30,299.78 

700,150 5.43 0.55 3.68 699.78,150.44 

250,250 1.40 5.67 3.02 250.59,250.05 

450,250 2.96 3.55 1.66 449.94,249.93 
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รูปที่ 4.11 รูปแสดงผลการทดลองในพื้นที จริง 
 

จากภาพ           คือ  ต่าแหน่งของผู้ใช้งานจริง 

                      คือ ต่าแหน่งที แอปพลิเคชันแสดง 

  คือต่าแหน่งของ iBeacon 

 

5. สรุปผลการทดสอบแอปพลิเคชัน 
แอปพลิเคชันสามารถค้นหาหนังสือได้ถูกต้องและมี

ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้ ฟังก์ชันการเยี ยมชมในรูปแบบ   
สตรีทวิวท่าให้ผู้ใช้สามารถรับชมภาพในมุมมองภาพเสมือน
จริงได้อย่างชัดเจน ฟังก์ชันการตรวจสอบการยืมคืนซึ งมีการ
แจ้งเตือน และอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือต่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดีความแม่นย่าในการ
น่าทางมีความคลาดเคลื อนสูงเนื องจากแม้ iBeacon ที ใช้จะ
แสดงระยะได้ค่อนข้างแม่นย่าในสถานที ที ปราศจากสิ งกีดขวาง 
แต่เป็นระยะที สั้นไม่เกินสี เมตรและเมื อทดสอบกับบริเวณช้ัน
หนังสือซึ งมีจ่านวนช้ันเป็นจ่านวนมากความคลาดเคลื อนจะ
มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าบริเวณที ทดสอบอยู่ห่างจาก iBeacon 

มากกว่าหนึ งเมตร ท่าให้การค่านวนต่าแหน่งของผู้ใช้มีความ
ผิดพลาด ดังนั้นการน่า iBeacon มาใช้เพื อระบุต่าแหน่งของ
สถานที ให้แม่นย่านั้นจะต้องใช้ iBeacon ที มีคุณภาพของ
สัญญาณ และ การส่งสัญญาณที ดีกว่านี้อีกท้ังจะต้องมีวิธีการที 
ดีในการก่าหนดจุดที จะวาง iBeacon แต่ละตัว 
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บทคัดย่อ - โมบายแอพพลิเคชันคือซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซ่ึงได้รับออกแบบเพ่ือการท างานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่เช่น สมาร์ทโฟน และ คอมพิวเตอร์แท็บเลต      
การใช้งานโมบายแอพพลิ เคชันนั้น ได้รับความนิยม
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตามจ านวนความต้องการใช้งานที่
เพ่ิมมากขึ้นของโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์                 
แท็บเลต แต่เดิมโมบายแอพพลิเคชันนั้นสบับสนุนการ
ท า ง านขั้ น พ้ื น ฐ าน เท่ า นั้ น  เ ช่ น  อี เ ม ล ล์  ปฏิ ทิ น                        
ส มุ ด โท รศั พท์  ข้ อ มู ล ข อ งต ล า ดหุ้ น  แ ล ะ ข้ อ มู ล                     
สภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน
และเคร่ืองมือส าหรับพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นนั้น ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการเพ่ิมจ านวนประเภท
ของโมบาลแอพพลิเคชันขึ้นอย่างมาก บทความนี้มี
จุดประสงค์ เ พ่ือการออกแบบและพัฒนาโมบายล์
แอพพลิ เคชั่ น  ที่ ส ามารถควบคุมสวิ ต ซ์ ไฟ ฟ้า ไ ด้                   
การด าเนินงานมีสามขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการ
ออกแบบฮา ร์ดแว ร์  ขั้ น ตอนการ พัฒนาโมบาย ล์
แอพพลิเคชั่น และขั้นตอนการทดสอบความคงทนของ
ระบบ  การด าเนินการทดลองนั้นใช้สวิตซ์ควบคุม
หลอดไฟจ านวน 8 ต าแหน่ง โดยท าการเปิดและปิดสวิตซ์
ทุกๆ 12 ชั่วโมง และท าการทดลองเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 
30 วัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมบายล์แอพพลิเค
ชันที่สร้างขึ้นนั้น สามารถควบคุมฮาร์ดแวร์ในรูปแบบของ
สวิตซ์ไฟฟ้าซ่ึงต่อเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมอาดูอิโน่ได้เป็น
อย่างดี  
 
ค าส าคัญ: อาดูอิโน่บอร์ด การควบคุมสวิตซ์ โมบาย
แอพพลิเคชั่น 
 

Abstract - Mobile application software is a 
computer program designed to run on mobile 
devices such as smartphones and tablet 
computers. Usage of mobile application 
software has become increasingly prevalent 
across mobile phone users. Mobile application 
software was originally offered for general 
productivity and information retrieval, including 
email, calendar, contacts, stock market and 
weather information. However, public demand 
and the availability of developer tools drove 
rapid expansion into other categories, such as 
those handled by desktop application software 
packages. The objectives of this project are to 
design and develop a mobile application which 
can be controlled switch. The project 
operations compose of three steps including 
the hardware design step, the mobile 
application development step and the 
hardware and software testing step. The 
experiments are perform on 8 switched which 
turn on and off every 12 hours. The duration 
of the experiment is 30 days. The experimental 
results illustrate that mobile application can be 
controlled hardware which is electrical switch 
based-on Arduino platform. 
 
Keyword: Arduino board, controlled switch, 
Mobile application 
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1. บทน า 
 

โมบายล์แอพพลิเคช่ัน (Mobie Application) ได้รับ
ความนิยมในการเรียกขานในกลุ่มของผู้ใช้งานให้สั้นกระชับ
ว่า “แอพ” นั้น ประกอบด้วยค าจ านวนสองค าคือ โมบายล์ 
และ แอพพลิเคช่ัน โดยค าว่าโมบายล์นั้นหมายถึง อุปกรณ์
สื่อสารที่มีขนาดและน้ าหนักซึ่งเอื้ออ านวยให้สามารถพกพา
ได้อย่างสะดวก นอกจากจะมีฟังก์ชันของโทรศัพท์ขั้น
พื้ นฐานแล้ วยั งสามารถท า งาน ได้ เ สมื อนกับ เครื่ อ ง
คอมพิ ว เ ตอร์ ขน าด เ ล็ ก อี กด้ ว ย  ในส่ วนของค า ว่ า
แอพพลิเคช่ัน นั้นหมายถึงซอร์ฟแวร์ที่ใช้เพื่อช่วยในการ
ท างานของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคช่ันจ าเป็นต้องมีส่วนที่ติดต่อ
กับผู้ใช้ เพื่อเป็นตัวกลางในการสั่งงาน ซึ่งเมื่อน าทั้งสองค า
มารวมกันแล้ว สามารถอธิบายได้ว่าโมบายล์แอพพลิเคช่ัน
นั้นหมายถึง ซอร์ฟแวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้ ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เ ช่น ไอโฟน          
( I-phone ) ไอแพด ( I-pad ) รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ( Android ) เป็นต้น 
โมบายล์แอพพลิ เคชันที่มี ให้ เลือกใช้งานในปัจจุบันนี้
สนับสนุนการท างานและการอ านวยความสะดวกใน
หลากหลายรูปแบบโดย รูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และ
ก าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับคือ การใช้
โมบายล์แอพพลิเคชันเพ่ือการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ในการออกแบบและพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชันเพื่อ
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น สามารถเลือกด าเนินการได้ 2 
ทิศทาง ประกอบด้วย โมบายล์แอพพลิเคชันบนแพลทฟอร์ม
ของระบบปฏิบัติการไอโอเอส (I-OS) และ แพลทฟอร์มของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ผู้เขียนเลือกที่จะพัฒนาบน
แพลทฟอร์มของแอนดรอยด์เนื่องจาก ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยจ านวนของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้นมี
จ านวนมากกว่าระบบปฏิบัติการไอโอเอส [1, 2] นอกจากนี้
ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทางในการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น 
การควบคุมผ่านสัญญาณไวไฟ (Wi-fi) การควบคุมผ่าน
สัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) หรือการควบคุมผ่านอุปกรณ์
ตอ่พ่วงในรูปแบบโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

บทความนี้กล่าวถึงเรื่อง การออกแบบและการพัฒนา
โมบายล์ แอพพลิ เ ค ชัน เพื่ อควบคุ ม สวิ ตซ์ ไฟฟ้ าบน
แพลตฟอร์มของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่เช่ือมต่อกับ
บ อ ร์ ด ค ว บ คุ ม อ า ดู อิ โ น่ ซึ่ ง ป ร ะ ม ว ล ผ ล ด้ ว ย

ไมโครคอนโทลเลอร์ เอทีเมกาสองห้าหกศูนย์ (ATmega 
2560) บทความในส่วนที่เหลือประกอบด้วยหัวข้อที่สอง 
กล่าวถึงเรื่องวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่สามกล่าวถึง
เรื่องการด าเนินงานทดลอง หัวข้อที่สี่ กล่าวถึงเรื่องการ
ทดสอบระบบและหัวข้อท่ีห้ากล่าวถึงบทสรปุของการทดลอง 

 
2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ในส่วนนี้ทางผู้จัดท าอธิบายถึงทฤษฎีและบทความที่
เกี่ยวข้องทางด้านสมาร์ทโฮมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
ในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย บทความที่เกี่ยวข้อง บอร์ดควบคุม
อาดูอิโน่ โมดูลรีเลย์ โมดูลอีเอสพีหมายเลข 8266 และ 
หลักการทดสอบซอร์ฟแวร์ 
 

2.1. บทความที่เก่ียวข้อง 
 

In-Gu Lee และ Myeon-Gyun Cho [3] ได้กล่าวถึง
เรื่องของสมาร์ทโฮม โดยสรุปได้ว่าในทางสากลนั้นการที่บ้าน
จะกลายเป็นสมาร์ทโฮม ได้นั้นต้องมีโครงสร้างมาจาก 3 
ส่วน นั่นคือ เริ่มจากอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทดีไวซ์ ( Smart 
Device ) และอุปกรณ์เหล่านั้นต้องสามารถเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายสมาร์ทโฮมได้และสุดท้ายต้องมีส่วนของการ
ควบคุมหลักที่เปรียบเสมือนสมองของบ้านสมาร์ทโฮม ซึ่ง
ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมก าหนดให้บ้านของผู้ใช้เองนั้นมี
ความสามารถตามที่ต้องการได้ โดยเรียกระบบนี้ว่า ระบบ
ควบคุมอัจฉริยะ (Intelligent Control System) โดย
งานวิจัยเรื่องสมาร์ทโฮม ในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่ม
วิ จั ย  ต ามความต้ อ งก ารคื อ  กลุ่ ม ที่ ห นึ่ ง เพื่ อค วาม
สะดวกสบาย กลุ่มที่สองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กลุ่มที่สามเพื่อการประหยัดพลังงาน และกลุ่มที่สี่
เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน 

Andi Adriansyah และ Akhmad Wahyu Dani [4] 
ท าการวิจัยเรื่องสมาร์ทโฮม โดยจุดเริ่มต้นของการวิจัย     
ครั้งนี้คือการค านึงถึงปัญหาทางด้านพลังงาน และกลุ่ม
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อยู่อาศัยโดยล าพัง จึงได้เริ่มพัฒนา
งานวิจัยนี้ขึ้นมาโดยกกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและ  
ผู้พิการนั่นเองโดยพัฒนางานครั้งนี้ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน       
(Web Application) และนอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นโดยการ
พัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านค าสั่ งเสียงและเ ช่ือมต่อ
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เซนเซอร์ (Sensor) หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน 

Rosslin John Robles และ Tai-hoon Kim [5] 
พัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนส าหรับบ้านอัจฉริยะ โดย
ใช้วิธีการน า อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ (Internet of things) 
เข้ามาใช้โดยมีวัตถุประสงค์คือ การป้องกันภัยในรูปแบบ
ต่างๆ ภายในตัวบ้าน เช่น แก๊สรั่ว กระแสไฟฟ้ารั่ว หรือ               
อุณภูมิในบ้านที่ผิดปกติ เป็นต้น งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น า
อุปกรณ์ตรวจวัดหลายรูปแบบไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถ
รองรับเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ เมื่อได้รับ
สัญญาณแล้วก็จะน าสญัญาณไปประมวลผล และส่งข้อมูลซึ่ง
เป็นผลลัพธ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บไว้บน
ฐานข้อมูลในรูปแบบของระบบคลาวด์ (Cloud)  

 

2.2. บอร์ดควบคุมอาดูอิโน่ 
 
บอร์ดควบคุมอาดูอิโน่ [6] (ดังรูปที่ 2.1) คือบอร์ดที่

ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร เ ล อ ร์ 
(Microcontroller) ตระกูลเอวีอาร์ (AVR) ที่สามารถพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source) กล่าวคือมีการ
เปิดเผยข้อมูลทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ
ซอร์ฟแวร์ (Software) จุดก าเนิดบอร์ดควบคุมนี้มาจาก 
นายแมสสิโม เบนซิ (Massimo Benzi) ต้องการสร้างบอร์ด
ควบคุมที่มีราคาไม่สูงมาก โดยนักเรียนและนักศึกษา
สามารถเป็นเจ้าของได้ และเมื่อจะน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อ
การผลิตสินค้าก็จะไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ โดยเน้นให้การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานบอร์ดควบคุมอาดูอิโนนั้นเป็นแบบ
โอเพ่นซอร์ส ส่งผลให้ง่ายต่อการเรียนรู้ เมื่อบอร์ดควบคุมนี้
เริ่มได้รับความนิยม จึงท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้ 
บอร์ดควบคุมอาดู อิ โน่ขึ้ น สมาชิกในกลุ่ มจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการศึกษาและพัฒนาผลงาน รวมถึงซอร์
สโค้ด (Source Code) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอดในผลงานของตนเองได้ บอร์ด
ควบคุมอาดูอิโน่นั้นมีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น ผู้ ใช้งาน
สามารถเลือกรุ่นของบอร์ดควบคุมให้เหมาะสมกับงานของ
ตนเองได้      

ลักษณะเด่นของบอร์ดควบคุมอาดูอิโน่ ที่สนับสนุนให้
บอร์ดควบคุมนี้ ได้ รับความนิยมอย่ างมากเนื่ องจาก                    
มีการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่เริ่ม
ศึกษา ก็สามารถท่ีจะใช้งานบอร์ดควบคุมนี้ได้ อีกทั้งผู้ใช้งาน

ยังสามารถเพิ่มเติมวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับบอร์ดควบคุม
ได้ทันที  ปัจจุบันมีบอร์ดควบคุม เสริมส า เร็ จรูป เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งรู้จักกันในนามของ อาดูอิโน่
ชิลล์ (Arduino Shield) นอกจากนั้นบอร์ดควบคุมอาดูอิโน่ 
ยังสามารถเขียนโปรแกรมที่รองรับโดยระบบปฏิบัติการ 
(Operating Systems) หลายประเภทเช่น ระบบปฏิบัติการ
วินโดว์ (Windows) ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช        
(Mac OS) และ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ ์(Linux) เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 1. บอร์ดควบคุมอาดูอโิน ่
 

2.3. โมดูลควบคุมการจ่ายไฟ 
 
โมดูลควบคุมการจ่ายไฟหรือโมดูลรีเลย์ (ดังรูปที่ 2) เป็น       

อุปกรณ์ ช้ินส่วนส าคัญที่ขาดไม่ได้ เมื่อต้องการใช้งาน
ไมโครคอนโทรเลอร์ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการก าลังไฟ
มากกว่าก าลังไฟทีบ่อร์ดควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ต้องการ 
เนื่องจากบอร์ดอาดูอิโนที่ใช้นั้นมีระดับแรงดันไฟที่ต่ าแต่
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่น ามาต่อพ่วงด้วยนั้นมีแรงดันขนาด 220 
โวลต์หรือมากกว่า  ซึ่ งไม่สามารถต่อกันได้ โดยตรงจึง
จ าเป็นต้องต่อโมดูลรีเลย์ เข้าไปเพื่อให้ โมดูลรีเลย์รับ
สัญญาณจากบอร์ดควบคุมแล้วเปิดสวิตซ์ที่ต่ออยู่กับโมดูล
รีเลย์นั่นเอง โมดูลรีเลย์นั้นมีหลากหลายแบบออกไป เช่น
แบบ 2 แชร์แนล (Channel) , 4 แชร์แนล, ซึ่งรีเลย์ที่ผลิต
มาส่วนมากนั้นได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหลย้อนกลับที่
ไมโครคอนโทรเลอร์โดยการใช้ โมดูล ออปโต้ ไอโซเลเตอร์    
(Opto-isolator module) มีการต่อแรงดันและกราวด์ที่
จ่ายให้อุปกรณ์จากบอร์ดไว้ให้เรียบร้อยทุกตัว  นั่นหมายถึง 
ไม่จ าเป็นต้องต่อกับโมดูลรีเลย์ทีละตัว เมื่อน ามาใช้งานเพียง
ต่อสัญญาณควบคุมไปที่รีเลย์ แต่ละช่องเท่านั้น และยังมี 
แอลอีดี (LED)  แสดงการท างานของรีเลย์แต่ละตัวด้วย 
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รูปที่ 2. โมดูลรีเลย ์

 

2.4 โมดูลไวไฟอีเอสพี หมายเลข 8266 
 

 โมดูลไวไฟ อีเอสพี หมายเลข 8266[7] (ESP 8266)           
(ดังรูปที่ 3) เหตุผลที่เลือกใช้ โมดูลไวไฟ อีเอสพี หมายเลข 
8266 เนื่องจากมีราคาถูกและอีกทั้งยังมีความสามารถ
มากมาย เ ช่ น  ใ ช้ ง าน ง่ ายด้ วย  เ อที  คอมมาน  ( AT 
Command) ซึ่งสามารถติดต่อกับ ไมโครคอนโทรเลอร์แบบ
อนุกรม สามารถเป็นได้ทั้ง ไคลเอนต์ (Client) และ 
เซิร์ฟเวอร์ (Server) ได้ด้วยตัวเอง เป็นไมโครคอนโทรเลอร์
ชนิด 32 บิต ที่สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานได้ สามารถ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา แอลยูเอ สคลิป (LUA Script) 
และยังสามารถเขียนด้วย อาดูอิโน่ ไอดีอี (Arduino IDE) ได้ 
มีขา จีพีไอโอ (GPIO) ที่รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้จ านวนมาก 
และนอกจากความสามารถท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว โมดูลไวไฟ 
อีเอสพี 8266 นี้ยังมีหลากหลายโมเดลให้เลือกใช้งานอีกด้วย 
 

 
 

รูปที่ 3. โมดูลไวไฟอีเอสพี 8266 
 

2.5 หลักการทดสอบซอร์ฟแวร์  
 

 หลักการทดสอบซอร์ฟแวร์ คือกระบวนการในการ
ติดตาม และตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาเพื่อให้
แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการซึ่งในส่วนแรกนั้นผู้เขียนตั้งเป้าหมายในการท าครั้งนี้
ว่าต้องการพัฒนาซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ โดยการทดสอบซอร์ฟแวร์ และ
ฮาร์ดแวร์แบ่งได้เป็น 2 กระบวนการหลักดังน้ี 

กระบวนการที่ 1 กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นว่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนดคุณลักษณะความต้องการใช้งานซอร์ฟแวร์และ
ฮาร์ดแวร์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  

กระบวนการที่ 2 กระบวนการตรวจสอบการพัฒนา
ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นจริงว่าตรงกับความคาดหวัง
ของผู้ใช้งานหรือไม่  

 

3. วิธีด าเนินงาน 
 
 ในวิธีการด าเนินงานนั้นผู้จัดท าได้แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งขั้นตอนการออกแบบ
ฮาร์ดแวร์ ส่วนท่ีสองขั้นตอนการพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน
และขั้นตอนท่ีสามการทดสอบความคงทนของระบบ 
 

3.1 ขั้นตอนการออกแบบฮาร์ดแวร์  
 
ในการออกแบบส่วนต่ างๆนั้นจ า เป็น จะต้องรู้ ถึ ง

สถาปัตยกรรมเบื้องต้นโดยรวมของสิ่งที่จะลงมือท าก่อนตาม
รูปที่ 4 

 

�          
�        

                       

 
 

รูปที่ 4. สถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ 
 
 เมื่อทราบถึงสถาปัตยกรรมเบื้องต้นแล้วข้ันตอนต่อไปคือ
การออกแบบจ าลองโมเดลเพื่อน ามาใช้ในการทดลองดัง
แสดงในรูปที่ 5 [8, 9] 
 

 
รูปที่ 5. โมเดลที่ใช้ในการทดลอง 
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รูปที่ 6. การต่อวงจรเบื้องต้น 

 
จากรูปที6่ เป็นขั้นตอนการต่อวงจรทั้งหมด เริ่มจากการ

น าสายจากหลอดไฟแอลอีดีทั้งหมด มาต่อเข้ากับบอร์ดรีเลย์ 
โดยต่อ1สายแอลอีดีต่อ1ช่องของบอร์ดรีเลย์ จากนั้นน า
บอร์ดรีเลย์ไปต่อเข้ากับบอร์ดควบคุมอาดูอิโน่และน าโมดูล

ไวไฟ อีเอสพีหมายเลข 8266 มาต่อเข้ากับบอร์ดควบคุมอา
ดูอิโน่จากนั้นบอร์ดอาดูอิโน่จะท าการติดต่อกับสมาร์ทโฟน
ผ่านทางสัญญาณไวไฟ โดยจะท างานตามที่เราได้เขียน
โปรแกรมก าหนดเอาไว้ 
 

3.2 ขั้นตอนการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น  
 
ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันผู้ เขียนได้เลือกใช้โปรแกรม 

อาดูอิโน่ - ไอดีอี ( Arduino-IDE ) ในการเขียนโปแกรม
ควบคุมวงจรซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการเขียนลง
บอร์ดควบคุมอาดูอิโน่ ดังในแสดงในรูปที่ 7 

 

 
 

รูปที่ 7. การเขียนโปรแกรมบน อาดูอิโน่ - ไอดีอ ี
 

3.3 หลักการทดสอบซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ 
  

ในการทดสอบครั้งนี้จะยึดตามทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อ 2.5 นั่นคือเรื่องหลักการทดสอบซอร์ฟแวร์โดยจะท า
การทดสอบโดยการสุ่มเปิดจ าลองการใช้งานไฟบ้านโดยใน
แต่ละวันจะท าการเปิดสวิทซ์ในต าแหน่งท่ีต่างกันเป็นเวลา 4 
ช่วง ภายในระยะเวลา 30 วัน 

 
4การทดลอง 
 

หลังจากที่ได้ท าการต่อวงจรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและ
เขียนโปรแกรมให้กับบอร์ดควบคุมอาดอิูโน่และอัพโปรแกรม
ลงสมาร์ทโฟนแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบว่าบอร์ด
ควบคุมนั้นเมื่อเปิดติดต่อกันหลายวันจะมีปัญหาใดเกิดขึ้น
บ้างโดยในการทดสอบครั้งนี้จะท าการเปิดจ าลองการใช้งาน
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ไฟบ้านโดยในแต่ละวันจะเปิดสวิทซ์ในต าแหน่งที่ต่างภายใน
ระยะเวลา 30 วัน กันตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แผนการทดสอบ 

วันที่ 
ช่วงเวลา / ต าแหน่งที่เปิด 

สรุป 
รวม 

ช่วงที่ 
1 

ช่วงที่ 
2 

ช่วงที่ 
3 

ช่วงที่ 
4 

( ชม. ) 

1 1,2 4,7 5,6 3,7 เปิด 7 ดวง 12 

2 2,3 1,4 1,7 7,8 เปิด 6 ดวง 12 

3 4,5 3,7 7,8 3,8 เปิด 5 ดวง 12 

4 4,7 1,5 6,7 5,8 เปิด 6 ดวง 12 

5 1,2 4,5 1,3 3,8 เปิด 6 ดวง 12 

6 3,6 2,7 7,8 1,5 เปิด 7 ดวง 12 

7 3,7 5,6 3,5 2,8 เปิด 6 ดวง 12 

8 2,4 3,6 1,5 7,8 เปิด 8 ดวง 12 

9 4,6 2,3 6,8 7,8 เปิด 6 ดวง 12 

10 5,6 1,3 1,2 4,8 เปิด 7 ดวง 12 

11 1,7 4,8 2,5 7,8 เปิด 6 ดวง 12 

12 1,3 5,8 4,6 2,7 เปิด 8 ดวง 12 

13 1,5 3,7 1,5 2,8 เปิด 6 ดวง 12 

14 3,6 4,7 2,8 4,8 เปิด 6 ดวง 12 

15 5,7 1,3 2,6 4,8 เปิด 8 ดวง 12 

16 1,4 6,8 4,5 2,3 เปิด 7 ดวง 12 

17 3,5 1,2 1,8 4,8 เปิด 6 ดวง 12 

18 1,5 2,5 4,6 2,6 เปิด 5 ดวง 12 

19 3,4 2,6 1,6 5,6 เปิด 6 ดวง 12 

20 6,7 4,6 2,5 3,5 เปิด 6 ดวง 12 

21 2,4 1,3 4,5 7,8 เปิด 7 ดวง 12 

22 3,6 1,7 5,8 2,6 เปิด 7 ดวง 12 

23 1,4 2,5 2,6 2,8 เปิด 6 ดวง 12 

24 3,6 3,6 1,4 5,6 เปิด 5 ดวง 12 

25 1,8 2,4 4,5 7,8 เปิด 6 ดวง 12 

26 1,3 5,7 3,8 2,4 เปิด 7 ดวง 12 

27 3,5 1,7 4,6 6,8 เปิด 7 ดวง 12 

28 1,8 2,3 2,4 6,7 เปิด 7 ดวง 12 

29 2,7 3,6 4,7 1,8 เปิด 7 ดวง 12 

30 1,7 4,5 2,6 3,7 เปิด 7 ดวง 12 

โดยที่ ช่วงเวลาที่ 1 คือเวลา 08.00 น. - 11.00 น. ช่วงที่
เวลาที่ 2 คือเวลา 11.00 น. - 14.00 น. ช่วงเวลาที่ 3 คือ
เวลา 14.00 น. - 17.00 น. ช่วงเวลาที่ 4 คือเวลา 17.00 น. 
- 20.00 น. 

5. ผลการทดลอง 
 
ในส่วนของผลการทดลองผู้จัดท าได้แบ่งผลการทดลอง

ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ผลการทดลองเชิงปริมาณ และผลการ
ทดลองเชิงคุณภาพดังนี้ 

 

5.1 ผลการทดลองเชิงปริมาณ 
 
 หลังจากที่ผ่านการทดลองเปิดสวิตซ์ไฟทั้งหมดใน

เวลาที่แตกต่างกันออกไปโดยวางแผนควบคุมให้เกิดการใช้
สวิตซ์ไฟในต าแหน่งต่าง ๆ ในปริมาณที่เท่ากันในแต่ละวันที่ 
12 ช่ัวโมงต่อวันและภายใน 30 วันสวิตซ์ไฟแต่ละต าแหน่ง
ใช้ไฟเป็นเวลา 90 ช่ัวโมง/1ต าแหน่ง บอร์ด อาดูอิโน่ก็ยังคง
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีการส่งสัญญาณพลาดแต่
อย่างใดโดยสามารถดูตารางการใช้สวิตซ์ไฟในแต่ละวันได้
ตามตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบของสวติซ์แตล่ะดวง 

วันที่ 
เวลาในการใช้ไฟ ( ชั่วโมง ) 

ต าแหน่งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 3 3 3 3 3 6 - 

2 6 3 3 3 - - 6 3 

3 - - 6 3 3 - 6 6 

4 3 - - 3 6 3 6 3 

5 6 3 6 3 3 - - 3 

7 - 3 6 - 6 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 - 3 3 3 - 6 3 6 

10 6 3 3 3 3 3 - 3 

11 3 3 - 3 3 - 6 6 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 6 3 3 - 6 - 3 3 

14 - 3 3 6 - 3 3 6 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 3 3 3 6 3 3 - 3 

17 6 3 3 3 3 - - 6 

18 3 6 - 3 6 6 - - 

19 3 3 3 3 3 9 - - 

20 - 3 3 3 6 6 3 - 

21 3 3 3 6 3 - 3 3 

22 3 3 3 - 3 6 3 3 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบของสวติซ์แตล่ะดวง(ต่อ) 

วันที่ 
เวลาในการใช้ไฟ ( ชั่วโมง ) 

ต าแหน่งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

23 3 9 - 3 3 3 - 3 

24 3 - 6 3 3 9 - - 

25 3 3 - 6 3 - 3 6 

26 3 3 6 3 3 - 3 3 

27 3 - 3 3 3 6 3 3 

28 3 6 3 3 - 3 3 3 

29 3 3 3 3 - 3 6 3 

30 3 3 3 3 3 3 6 - 

รวม 90 90 90 90 90 90 90 90 

 

5.2 ผลการทดลองเชิงคุณภาพ 
 

 ทางผู้จัดท าได้ตั้งเกณฑ์ในการวัดคณุภาพของการทดลอง
ในครั้งนี้โดยใช้แบบสอบถามจากผูท้ดลองใช้งานค าถามจะ
แบ่งเป็น 5 ข้อดังนี้ 
 1. ความแม่นย าในการส่งสัญญาณ 
 2. ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณ 
 3. ความยากง่ายในการใช้แอพพลิเคชั่น 
 4. ความทนทานของบอร์ดทดลอง 
 5. ระยะในการรับส่งสญัญาณ 
 ในการถามแต่ละข้อนั้นจะมีเกณฑ์ให้เลือกตั่งแต่ 1 - 5 
โดยตั่งแต่ 1 = ควรปรับปรุง 2 = ค่อนข้างแย่ 3 = พอใช้    
4 = ค่อนข้างดี 5 = ดีเยี่ยม ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้ 
100 คน สรุปผลการประเมินได้ตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินจากกลุม่ผู้ทดลอง 

หัวข้อ 
จ านวนที่ถูกประเมิน ( คน ) 

5 4 3 2 1 เฉลี่ย 

ความแมน่ย าในการส่ง
สัญญาณ 

57 25 18 - - 87.80% 

ความเรว็ในการเชื่อมต่อ
สัญญาณ 

64 12 17 2 5 85.60% 

ความยากง่ายในการใช้
แอพพลิเคชั่น 

23 17 49 2 9 68.60% 

ความทนทานของบอร์ด
ทดลอง 66 12 13 9 - 87% 

ระยะในการรับส่ง
สัญญาณ 

32 24 37 4 3 75.60% 

สรุปคะแนน 80.92% 

 

บทสรุป 
 

บทความฉบับนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาบอร์ด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยควบคุมผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน 
ผู้เขียนได้ท าการทดลองโดยยึดตามทฤษฎีเรื่องหลักการ
ทดสอบซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์โดยทดสอบกับหลอดไฟ
จ านวน 8 ดวง เป็นเวลา 30 วันรวมเวลาในการใช้ไฟแต่ละ
ดวงทั้งสิ้น 90 ช่ัวโมง ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าบอร์ด
ควบคุมอาดูอิโน่นี้สามารถตอบสนองการท างานที่ตั้ ง
เป้าหมายไว้ข้างต้นได้ครบถ้วนทุกประการ 
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การพัฒนาตัวแบบแหล่งเก็บข้อมูลด้วย Hadoop cloud storage ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก 
Development of The Hadoop Cloud Storage for Small Enterprises 

จิรายุ ายลม และ พงช์ นัญ ชาญชัยชิณ รฒ์ 
าขา ิชาค มพิ เต ร์ธุรกิจ คณะ ิทยา า ตร์และ ังคม า ตร์ ม า ิทยาลัยบูรพา ิทยาเขต ระแก้  

.  . .  

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล (File) 
ของแต่ละบุคคลโดยเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล หาก
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเกิดปัญหาขึ้นกับแฟ้มข้อมูลดังกล่าว 
เช่น มีการลบแฟ้มข้อมูลแบบ ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้มีการ
ส ารองแฟ้มข้อมูลดังกล่าวไว้ ท าให้แฟ้มข้อมูลที่ต้องการใช้
งานขาดหายไป  จึ งได้มี แนวคิดในการท าการจัด เก็บ
แฟ้มข้อมูลภายในองค์กรไว้ในส่วนกลางโดยการส ารอง
แฟ้มข้อมูล ไว้อีกทที่ที่หน่ึง คือ เครื่องแม่ข่าย (Server) ของ
องค์กร ซึ่งโครงการนี้ก่อให้เกิดการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลอยู่สอง
ช่องทาง คือ ทางโปรแกรมประยุกต์ (Client Application) 
และ ทางเว็บ (Web-Based) แล้วในแต่ละบุคคลมีบัญชีผู้ใช้
ในการลงช่ือเข้าใช้เป็นของตนเอง ซึ่ง ในแต่ละบัญชีผู้ใช้จะมี
แฟ้ม (Directory, Folder) ส าหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็น
ของตนเองบนเครื่องเซิร์ฟ เวอร์  แล้วส่ วนของเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์นั้นมีรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Storage) 

ค าส าคัญ: แฟ้มข้ มูล ข้ มูลแบบกลุ่มเม  เครื่ งแม่ข่าย 

Abstract 
 Now a day, The organizations almost stored 
the data file in the individual's personal 
computer. When the computer had a problem 
occurs with the data files, such as to delete a file 
accidentally and the file does not have to back 
up therefore the data file for the application is 
missing. The idea of how to store data files within 
a central backup. File server is use to correct the 
problem which this project contributes to store 
data on two methods, one is the application 
(Client Application) and the web (Web-Based). 
Thus each person has an account to sign into 
their account, each user will have a file (Directory, 
folder) for storing data files on its own servers. 
Part of that server are formatted cloud storage 

Keyword: Files, Cloud storage Server 

1. บทน า
ปัจจุบันการท างานใน น่ ยงานทั้งภาครัฐและเ กชน มี

การน าค มพิ เต ร์เข้ามาใช้งานเป็น ่ นมาก โดย ั ใจ ลัก
ในการน าค มพิ เต ร์เข้ามาช่ ยในการด าเนินงานนั้น คื
การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์เ ก าร ข้ มูลต่าง  ใน งค์กร 
ซึ่งการแชร์ไฟล์นั้น กระท าที่ตั เครื่ งค มพิ เต ร์เ งเป็น
่ นใ ญ่ แต่เมื่ เทคโนโลยีระบบเครื ข่ายมีการพัฒนา ย่าง

       ( )  
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ต่ เนื่ งท าใ ้การแชร์ไฟล์ ามารถที่จะท ากับเครื่ งแม่ข่าย
ที่เดีย  และเครื่ งลูกข่าย รื ผู้ใช้งาน ามารถน าไฟล์ไปเก็บ
รื เรียกใช้ข้ มูลที่เก็บไ ้ท่ีเครื่ งแม่ข่ายได้  

เทคโนโลยี    เป็นเทคโนโลยีที่ ร้าง
แ ล่งเก็บข้ มูลบนก้ นเม  มีข้ ดี ลายประการ ได้แก่ ไม่
ต้ งกลั ข้ มูล ูญ าย รื ถูกโจรกรรม ามารถก า นดใ ้
เป็นแบบ ่ นตั รื าธารณะก็ได้ เข้าถึงข้ มูลได้ทุกที่ทุก
เ ลาทุก ุปกรณ์ผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต มีพื้นที่ใช้ ย
มาก มีใ ้เลื ก ลากกลาย ประ ยัดค่าใช้จ่ายเนื่ งจากเรา
ไม่ต้ งเ ียเงินซื้    รื    ล  
และที่  าคัญปล ดภัยจากไ รั  แต่มีข้ ดีก็ต้ งมีข้ เ ียคื  
ต้ งเช่ื มต่ ินเท ร์เน็ตที่ค่ นข้างเ ถียร ไม่ ามารถถ่าย
โ นไฟล์ขนาดใ ญ่ได้เนื่ งจากค ามเร็ ินเท ร์เน็ตไม่
เพียงพ    ถื ่าเป็นที่นิยมและมีใ ้เลื กใช้
มากมายเลยทีเดีย  ย่างที่ เรารู้จักกันดี  เช่น  

   เป็นต้น ซึ่งมีทั้ งแบบที่ เปิดใ ้
ใช้ได้งานฟรีและแบบที่ต้ งเ ียค่าบริการ  

จากข้ ดี ข้ เ ียและปัญ าต่าง  ที่เกิดขึ้นนั้น จึงได้
จัดท าโครงงานพัฒนาตั      า รับ
งค์กรขนาดเล็กขึ้น โดยท าการได้ ึก า ิธีการบริ าร

จัดการ  า รับการแชร์ไฟล์ ในรูปแบบต่าง  เช่น  
   ร มถึงการใช้งานเครื่ งแม่ข่าย

แบบคลั เต ร์  ซึ่ ง ิธีการที่ แชร์ ไฟล์บนเครื่ งแม่ข่าย
แบบคลัชเต ร์นั้นกาลังเป็นที่นิยม เพราะ ามารถแก้ปัญ า
เรื่ งภาระโ ลดในการใช้ได้งานเป็น ย่างดี  ดังนั้นจึงมี
แน คิดที่จะพัฒนาตั      า รับ
งค์กรขนาดเล็ก โดยใช้ ลักการข งเครื่ งแม่ข่ายแบบคลัช

เต ร์ เข้ ามาประยุกต์ เพื่ ใ ้ เกิ ดป ระ ิท ธิภ าพ  และ
ประ ิทธิผลกับ น่ ยงาน งค์กรขนาดเล็ก ที่มีค ามจาเป็น
ต้ งใช้งานการแชร์ไฟล์ต่ ไป 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

จากการด าเนินการจัดการท างาน ิจัยเรื่ งการพัฒนาตั
แบบแ ล่งเก็บข้ มูลด้ ย    า รับ
งค์กรขนาดเล็กนั้น ทางผู้ ิจัยได้มี ัตถุประ งค์ ได้แก่  

.) เพื่ พัฒนาตั แบบ     า รับ
งค์กรขนาดเล็ก .) เพื่ เพิ่มค าม ามารถในการเรียกใช้

ไฟล์ข้ มูล จากภายน ก งค์กร ได้ ย่างมีค ามปล ดภัย .) 
เพื่ เป รียบ เที ยบ าตั แบบการท า    ที่ มี
ประ ิทธิภาพ และเ มาะ มกับ งค์กรขนาดเล็ก  
3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

จากการ ึก าและ ิเคราะ ์การจัดท างาน ิจัย ทาง
ผู้จัดท างาน ิจัยได้ ึก าถึงกระบ นการท างานข งระบบ
เดิมในการจัดเก็บข้ มูลที่เกี่ย ข้ งกับการพัฒนาตั แบบ
แ ล่งเก็บข้ มูลด้ ย     า รับ
งค์กรขนาดเล็กซึ่งการที่เราจะค บคุม ่าใ ้ใคร ามารถ

เข้ าถึ ง  นี้ ได้ ผ่ านทาง  เราจะต้ งมา
ก า นด  ในแถบ  นี้ ซึ่งโดย ่ นตั ผม
แนะน าใ ้ เลื กการก า นดแบบ   
ยกตั ย่าง ่ามีโฟลเด ร์  ยู่จากนั้นได้ ึก าการ
ิเคราะ ์และ กแบบระบบเชิง ัตถุ 

3.1 ระบบปฏิบัติการ Linux  
     ลิ นุ ก ซ์  ( )  แล ะ รู้ จั ก ใน ช่ื  กนู /ลิ นุ ก ซ์ 
( / ) โดยทั่ ไปเป็นคาที่ใช้ในค าม มายที่ มายถึง
ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ โดยใช้ลินุกซ์ เค ร์เนล เป็น
ูนย์กลางทางานร่ มกับไลบรารีและเครื่ งมื ื่น ลินุกซ์เป็น

ตั ย่าง นึ่งในฐานะซ ฟต์แ ร์เ รี และซ ฟต์แ ร์โ เพน
ซ ร์ ที่ประ บค าม าเร็จและมีช่ื เ ียง ทุกคน ามารถดู

รื น าโค้ดข งลินุกซ์ไปใช้งาน  แก้ไขและแจกจ่ายได้ ย่าง
เ รี ลินุกซ์นิยมจา น่าย รื แจกฟรีในลัก ณะเป็นแพคเกจ 
โดยผู้จัดท าจะร มซ ฟต์แ ร์  า รับใช้งานในด้าน ื่นเป็นชุด
เข้าด้ ยกัน  

เริ่มแรกข งข งลินุกซ์พัฒนาและใช้งานในเฉพาะกลุ่มผู้
ที่ นใจ ซึ่งในปัจจุบันลินุกซ์ได้รับค ามนิยเนื่ งมาจากระบบ
การท างานที่เป็น ิ ระ ปล ดภัย เช่ื ถื ได้ และราคาต่า จึง
ได้มีการพัฒนาจาก งค์กรต่าง  เช่น ไ บีเ ็ม ิ เลตต์
แพคการ์ด และ โนเ ลล์ ใช้  า รับในระบบเซิร์ฟเ ร์และ
พีซี เริ่มแรกลินุกซ์พัฒนา า รับใช้กับเครื่ ง ินเทล  
ไมโครโพรเซ เซ ร์ ลังจากที่ได้รับค ามนิยมปัจจุบัน ลิ
นุกซ์ได้พัฒนารับร งการใช้งานข งระบบ ถาปัตยกรรม
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ค มพิ เต ร์ในระบบต่าง  ร มถึงในโทร ัพท์มื ถื  และ
กล้ ง ีดีโ   
3.1 Hadoop Technology  

    
เป็น    ข ง   า รับการเก็บ
และบริ ารข้ มูลขนาดใ ญ่  เขียนด้ ยโปรแกรม
ภา าจา า มีค าม ามารถในการท า   
เพราะจะเก็บข้ มูลซ้ ากันใน ลาย ที่ และเป็นระบบที่เป็น 

  ที่ รันบนเครื่ ง   
ถ าปั ต ย ก ร รม า ร์ ด แ ร์ ข งร ะ บ บ   จ ะ

ประก บด้ ยเครื่ งแม่ข่าย จ าน นมาก โดยจะมีเครื่ ง นึ่ง
ท า น้าที่เป็น  และจะมีเครื่ งลูก ีกจ าน นมากท า

น้าที่เป็น  โดยปกติ  จะก า นดใ ้ข้ มูลที่
เก็บในเครื่ ง  มีการเก็บข้ มูลซ้ ากัน ามแ ่ง ดังนั้น
เครื่ ง  ค รจะมี ย่างน้ ย ามเครื่ ง ่ นเครื่ ง 

 ก็จะท า น้าที่ ลักในการระบุต าแ น่งข งข้ มูล
และ  ที่กระจายในการประม ลผลข ง /  
ดังนั้นเครื่ ง  จึงมีค าม  าคัญ ย่างมาก และต้ งมี
เครื่ ง   ในการที่จะ  าร งไ ้ในกรณี
เครื่ ง  ตายไป ดังนั้นระบบ  โดยทั่ ไปจะ
เริ่มต้นที่เครื่ งแม่ข่าย  เครื่ ง  า รับ  นึ่งเครื่ ง
   นึ่งเครื่ ง และ  ามเครื่ ง 
โดย ากต้ งการเก็บข้ มูลมากขึ้น รื ต้ งการประม ลผล
ข้ มูลใ ้เร็ ขึ้นก็ต้ งเพิ่มจ าน นเครื่ ง  ใ ้มากขึ้น 
ทั้งนี้ขนาดข งข้ มูลที่เก็บได้ก็จะขึ้น ยู่กับขนาดค ามจุ
ข้ มูลข งเครื่ ง  ร มกัน ารด้ ยจ าน นข้ มูลที่
ต้ งการเก็บซ้ า 
3.2 The Hadoop Distributed File System (HDFS) 

     ( ) 
 เป็นระบบไฟล์กระจาย กแบบใ ้ท างานบน

าร์ดแ ร์ ินค้า แต่ก็มีค ามคล้ายคลึงกันมากกับการ
กระจายระบบไฟล์ที่มี ยู่  แต่มีค ามแตกต่างจากการ
กระจายระบบไฟล์ ื่น เป็น ย่าง ูง มีค ามผิดพลาดและถูก

กแบบมาเพื่ ใช้งานบน าร์ดแ ร์ที่มีต้นทุนต่ า  ใ ้

การเข้าถึงผ่าน ูงเพื่ ใ ้ข้ มูลการใช้และมีค ามเ มาะ ม
 า รับการใช้งานท่ีมีชุดข้ มูลขนาดใ ญ่ 

เป็นระบบแฟ้มข้ มูลแบบกระจาย ที่ถูก กแบบ
มาใ ้ท างานบนเซิร์ฟเ ร์ และ แพลตฟ ร์ม ท่ั ไป มีค าม
คล้ายคลึงกันกับระบบแฟ้มข้ มูลแบบกระจาย โดยมีข้
แตกต่างเพียงเล็กน้ ย  มีระบบทดแทนค ามผิดพลาด
ูง ถูก กแบบมาเพื่ ใ ้ท างานบนระบบ  ราคา

ประ ยัด  ามารถใ ้ประ ิทธิภาพด้านค ามเร็ ใน
การเข้าถึงข้ มูลข งแ พพลิเค ช่ันและเ มาะ  า รับ
แ พพลิเคชั่นท่ีมีชุดข งข้ มูลขนาดใ ญ่ 
โครง ร้างพื้นฐานข ง     
( ) ประก บไปด้ ย 
.  

2. Slave server (ไม่จ าก าจัดจ านวนตามที่ผู้ ใช้ต้องการ
เพิ่มเติมหน่วยบันทึก) 

รูปที่ 1 ลัก ณะข งรูปแบบ     
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3.3 โครงสร้างการท างานของโปรแกรมประยุกต์ 

รูปที่ 2 ขั้นต นการท างานข งโปรแกรม 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการ ึก าและจัดท าโครงการพัฒนาตั แบบ 

   า รับ งค์กรขนาดเล็ก นี้ใช้ ิธีการ ึก า
และจัดท าด้ ย งจรการพัฒนาระบบ าร นเท  (  : 

   ) แบบ  
ซึ่งมีข้ันต นการด าเนินงานดังน้ี   
4.1 ศึกษาข้อมูลและปัญหาการด าเนินงานแบบเดิม   
ข งระบ บ และการพัฒ น าตั แบ บ    

 และน าระบบต่าง  มาเปรียบเทียบ าข้ ดีข้ เ ีย
ข งระบบ เพื่ าแน ทางในการจัดท าตั แบบที่ง่ายต่ การ
ใช้งาน และมี ่ นติดต่ กับผู้ใช้ที่ง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก 

 ทั่ ไปจะน าเครื่ งแม่ข่าย  เครื่ ง  ูง ต่ า 
ใ ม่ เก่า ขึ้น ยู่กับผู้ใ ้บริการแต่ละราย ติดตั้ง  

รื   เพื่ ร งรับการใช้งานเ ็บไซต์ข ง งค์กรต่าง  
แต่จะมีผลเ ียกับ งค์กรคื  โ กา ที่จะมีเ ็บใดเ ็บ นึ่งมี
ปัญ าและท าใ ้  ดา น์ก็จะมีโ กา ูงขึ้นไปด้ ย
โดย ามารถท าการแ ดงการท างานดังภาพที่   

รูปที่ 3 ลัก ณะการท างานข ง   รูปแบบเดิม 

4.2 ปัญหาท่ีมีโอกาศเกิดขึ้น 
     ากเครื่ งแม่ข่ายนั้นมีปัญ าทางด้าน  เช่น 

     รื   ุปกรณ์
ย่างใด ย่าง นึ่งเ ียขึ้นมา  ตั นั้นจะไม่ ามารถ

ท างานได้ ซึ่งก็จะท าใ ้เ ็บไซต์ข งท่านไม่ ามารถใช้งานได้
ไปด้ ย 

รูปที่  การเกิดปัญ าข งระบบ 

4.3 วิธีการแก้ปัญหา 
     ามารถแก้ปัญ าได้โดยการน า ุปกรณ์ใ ม่มาเปลี่ยน
กับ ุปกรณ์ที่เ ีย ปกติแล้ จะใช้ ลายช่ั โมงในกรณีที่เป็น
ัน ยุด รื เครื่ งแม่ข่ายตั นั้นตกรุ่นไปแล้ าจจะท าใ ้

การ า ะไ ล่มาใ ่ทดแทนท าได้ยากมาก าจจะต้ งร เป็น
ัน  รื เป็น าทิตย์ เราคงไม่ ยากใ ้เ ็บไซต์เราเข้าไม่ได้

เป็นเ ลานานขนาดนั้น 

รูปที่ 5 การแก้ไขปัญ าข งระบบเก่า 
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4.4 วิเคราะห์ตัวแบบของระบบ  
 ิเคราะ ์ ลักการท างานข งระบบ  
4.5 ออกแบบตัวแบบของระบบ  
 กแบบ ถาปัตยกรรมข งระบบ  
 พัฒนาระบบซ ฟต์แ ร์โดย ร้างตั ต้นแบบ  
 ท าการทด บระบบเพื่ เปรียบเทียบประ ิทธิภาพข ง
การท างาน  
 พัฒนาตั แบบโดยใช้ซ ฟทแ์ ร์เพื่ ร้างตั แบบ  
5. ผลด าเนินการวิจัย 

จากการ ึก า ิเคราะ ์ กแบบระบบ และพัฒนาตั
แบ บ แ ล่ ง เก็ บ ข้ มู ล ด้ ย     
 า รับ งค์กรขนาดเล็กนั้นได้ท าใ ้ ได้ โปรแกรมเ ็บที่
ามารถไปใช้ในการเก็บข้ มูลต่าง มีค าม ามารถในการ

ท างาน ดังนี ้
5.1 ลักษณะการท างานรูปแบบใหม่ 

 
รูปที่ 6  การท างานข งระบบ   

     เป็นการน าเ า    เครื่ งพร้ ม  
 (ท า น้าที่เ มื น  ) ข้ มูลทั้ง มดจะไม่ถูก

เก็บไ ้บนเครื่ งแม่ข่ายแต่จะถูกน ามาเก็บไ ้บน  
 ใน ่ นข งเครื่ งแม่ข่าย  เครื่ งนั้นจะมี น้าที่

เพียงแค่ประม ลผลเพียง ย่างเดีย  ากมี ุปกรณ์ช้ินใดข ง
เครื่ งแม่ข่ายตั ไ นเ ียเครื่ งแม่ข่าย ีก  ตั จะท างาน

แทนทันที โดย ัตโนมัติ (   ) ท าใ ้ไม่เกิด 
  

ปัญหาท่ีมีโอกาศเกิดขึ้น 

 
รูปที่  การเกิดข้ ผิดพลาดข งระบบ 

 
     เครื่ งแม่ข่ายทั้ง  ตั าจจะมีตั ใดตั นึ่งเกิดปัญ า
ไม่ ามารถใช้งานได้เช่น      
รื   ุปกรณ์ ย่างใด ย่าง นึ่งเ ีย เครื่ งแม่ข่าย 

ตั นั้นจะถูกตึง กจากระบบ ัตโนมัติ และ เครื่ งแม่ข่าย
ีก  ตั จะท างานแทน ทั้ง มด จึงไม่ท าใ ้เกิด  

 ระบบจะ ามารถใช้งานได้ปกติ ข้ มูลทั้ง มดจะยังคง
ยู่ตามปกติเพราะข้ มูลทั้ง มดเก็บไ ้บน   

วิธีแก้ปัญหา 

 
รูปที่  ธิีแก้ปญั าข งระบบ 

 
ในระ ่างที่มีเครื่ งแม่ข่ายช ารุด เราจะท าการถ ดเครื่ ง
แม่ข่าย ที่ตั นั้น กและน าเครื่ งแม่ข่าย  าร ง (  
เดีย กับเครื่ งแม่ข่ายจริง) มาใช้งานแทนและท าการ
ซ่ มแซมเครื่ งแม่ข่ายใ ม่ รื เครื่ งแม่ข่ายที่มีปัญ าไป
เปลี่ยน ุปกรณ์ที่ เ ียแทนเพื่ เตรียมกลับมาเก็บไ ้เป็น 
เครื่ งแม่ข่าย  าร ง 
5.2  ความสามารถในการเก็บข้อมูลของระบบ 
Hadoop Cloud Storage 
จากผลการด าเนินงาน ามารถแ ดงได้ดังภาพต่ ไปนี้ 
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) ามารถท าการร้ งข การเป็น มาชิกผ่านระบบได้แ ดง

ได้ดังภาพท่ี  

 
รูปที่ 9 มัคร มาชิก 

 
) มาชิก ามารถด าเนินการฝากแฟ้มข้ มูลไดด้ังภาพท่ี  

 
รูปที่ 10 ามารถรับฝากไฟล์ในระบบ 

.) ามารถเพิม่เพื่ น รื ค้น าเพื่ นในระบบไดด้ังภาพท่ี 
 

 
รูปที่ 11 เพิ่มเพื่ น รื ค้น าเพื่ นในระบบ 

.) ามารถลบไฟล์ข้ มูล รื กู้กลบัเข้ามาในระบบได้ดัง
ภาพที่  

 
รูปที่ 12 ลบ รื กู้ข้ มูลในระบบ 

 
6. สรุป  
     การพัฒนาตั แบบแ ล่ งเก็บข้ มูลด้ ย   

   า รับ งค์กรขนาดเล็กมีการจัดการที่
ร ดเร็ และปล ดภัยในระดับที่ดีขึ้นและ ามารถบรรลุ
ัตถุประ งค์ที่ างแผนไ ้ได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ ท าใ ้ผู้ที่

เข้ามาใช้ในระบบ ามารถจัดเก็บข้ มูลได้ ย่าง ะด กและ
ร ดเร็ ปล ดภัย และขจัดปัญ าต่าง ที่เกิดขึ้นในระบบเดิม
ได้ ย่างมีประ ิธิภาพ ูง ุด 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

 ไพ าล โมลิ กุลมงคล และคณะ  ระบบปฏิบัติการ  
 านักพิมพ์ด งกมล มัย  (กรุงเทพ  ). 

น ไ ล น์ . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 
:// . . / / .  

 ( ันค้นข้ มูล:  มีนาคม ). 
     คื ะ ไ ร (ม ก ร าค ม 

). นไลน์ . เข้าถึงได้จาก: 
:// . . / / /
.  

 ( ันค้นข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 
   และเทคโนโลยี   กับการพัฒนา

งค์กรด้านการ ิเคราะ ์ข้ มูล ( ). 
น ไ ล น์ . เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 

:// . / / / /  
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( ันค้นข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 
   มาเริ่มเรียนรู้  กัน น่ ย  

(  ). 
นไลน์ . เข้าถึงได้จาก:  
:// . . / / ( ั น ค้ น
ข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 

 การบริ ารจัดการข้ มูลขนาดใ ญ่    
นไลน์ . เข้าถึงได้จาก:  
:// . . / . /

 ( ันค้นข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 
    แบบไ นที่ ใช่คุณ  

(  ). นไลน์ . เข้าถึงได้จาก: 
:// . . / /  ( ันค้นข้ มูล :  

 มีนาคม ). 
 ธนชาติ  นุ่ ม นน ท์      ต น ที่  : 

    
นไลน์ . เข้าถึงได้จาก:  
:// . / / / /

/ ( ั น ค้ น ข้ มู ล :   
กุมภาพันธ์ ). 

  ::    จะเริ่มต้นด้ ย  ดี
ไ มนะ  
(    ). นไลน์ . เข้าถึงได้จาก:  

:// . . / / 
ันค้นข้ มูล:   มีนาคม ). 
 เทคโนโลยี  (  มิถุนายน ). 
นไลน์ . เข้าถึงได้จาก: 
:// . . / / /

.   ( ันค้นข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 
   คื ะไร    

ดี ย่างไร  (    ). 
นไลน์ . เข้าถึงได้จาก: 
:// . . / / /

.  
 ( ันค้นข้ มูล:  มีนาคม ). 
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บทคัดย่อ 
โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการลา

งานและการจัดการท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษัท 
Agility เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี ที่
ต้องการระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ 
และศึกษาความพ่ึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจัดการลา
งานและการจัดการท างานล่วงเวลา ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงิน หัวหน้างาน และพนักงาน
ในองค์กร เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจ และความสะดวกในการใช้งาน 
และยังช่วยลดปริมาณกระดาษ ป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล ซึ่งระบบจะถูกพัฒนาด้วยการน าวิธีการพัฒนาระบบ
ตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC  
(Software Development Life Cycle) ใช้ภาษา PHP 
ร่วมกับ Codeigniter Framework ในการพัฒนา ท าการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL และการ
พัฒนาระบบเป็นรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งระบบการ
จัดการลางานและการจัดการท างานล่วงเวลาได้มีการ
ทดสอบด้วยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้งานระบบและท าแบบ
ประเมินความพ่ึงพอใจจากผู้ใช้งานด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน พบว่า ระดับความพ่ึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานระบบการจัดการลางานและการ
จัดการท างานล่วงเวลาอยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ : ระบบการจัดการลางานและการจัดการท างาน
ล่วงเวลา, การพัฒนาระบบการจัดการลางานและการจัดการ
ท างานล่วงเวลา, สารสนเทศการท างานล่วงเวลา 

Abstract 
 The aims of this project is developed the 
system to manage errand and overtime in case of 
Agility company in the industrial estate 304, 
Prachinburi. The system that we developed 
following requirements for human resources 
management. We want to study the satisfaction 
of users with errand and overtime system that 
improve the efficiency and reduce paper in 
organization. The system used development 
process of Software Development Life Cycle: SDLC 
using the PHP language with Codeigniter 
Framework. The database store in MySQL and 
developed the system in Web application form. 
System helps employees to calculate payroll and 
overtime work (OT). it easier to query the errand 
of employees and allows the calculation of an 
employee's salary and overtime with accuracy 
and speed. The system have to estimate with 30 
random person who used the errand and 
overtime system. The results shown the 
satisfaction of usage was good and for system 
was good. 

Keyword: Errand and Overtime management 

System, development of errand and overtime, 

Information overtime 
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1.บทน า
ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน

องค์กรมากข้ึน หลังจากการได้ไปศึกษาดูงานในโครงการการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่สหกิจ
ศึกษา(OJT : On The job Training ) ที่บริษัท Agility เขต
นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี เน่ืองจากหน่วยงานมี
จ านวนบุคลากรเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้แฟ้มเอกสารและข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลเพ่ิมข้ึน ซึ่งระบบการจัดการลางานแบบเดิม
น้ันพนักงานจะท าการบันทึกลงแบบฟอร์มหรือกระดาษ
ธรรมดาหรือ บอกปากเปล่าให้หัวหน้าแผนกได้รับทราบ
จากน้ันจึงน า ข้อมูลที่ รวบรวมได้ไปเก็บไ ว้ในรูปแบบ 
Microsoft Excel ซึ่งอาจจะเกิดการสูญหายของข้อมูลที่
จัดเก็บหรือความผิดพลาดในการจัดท าข้อมูลใช้เวลานานใน
การรวบรวมเอกสารการลางานของพนักงานการสรุป
รายงานการลางานค่อนข้างล่าช้าและไม่สะดวก และในกรณี
ที่พนักงานลางานด้วยการบอกปากเปล่า อาจจะท าให้
หัวหน้าแผนกหรือผู้รับเรื่องลืมที่จะบันทึกข้อมูลลงใน 
Microsoft Excel ได้ ดังน้ันถ้าการเก็บรวบรวมข้อมูลการลา
ของพนักงานเกิดการสูญหายหรือมีข้อผิดพลาดจะส่งผล
กระทบต่อการจัดการท างานล่วงเวลา(OT)ของพนักงาน
โดยตรงโดยระบบการจัดการท างานล่วงเวลาแบบเดิมน้ัน
หัวหน้าแผนกจะน าเอกสารมาให้พนักงานกรอกชื่อและเวลา
จากน้ันรวบรวมข้อมูลน าไปให้ฝ่ายบุคคลกรอกข้อมูลลงใน 
Microsoft Excel ซึ่งอาจจะเกิดการสูญหายของข้อมูลใน
ระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงฝ่ายบุคคลได้ ดัง น้ันผู้จัดท า
งานวิจัยจึงคิดท าระบบการจัดการลางานและการท างาน
ล่วงเวลาของพนักงานข้ึน เพ่ือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น และศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
เพ่ือช่วยในการวางแผนวิเคราะห์ระบบให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 

 จากปัญหาข้างต้น ระบบการจัดการลางานและการ
จัดการท างานล่วงเวลาจึงถูกสร้างและพัฒนาข้ึนในรูปแบบ
ของเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ลดปริมาณกระดาษ และช่วยลดความผิดพลาดหรือการสูญ
หายข้อมูล  
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

จากการด าเนินการจัดการท างานวิจัยเรื่องระบบการ
จัดการลางานและการจัดการท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา -
บริษัท Agility เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัด - 
ปราจีนบุรีน้ัน ทางผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1)  เพ่ือ

ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการลาและการ
ทางานล่วงเวลา (OT) ของพนักงาน 2) เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการลาและการทางานล่วงเวลา (OT) ของพนักงานมาใช้
ในการจัดการหาบุคคลทดแทนและจัดการลางานของ
พนักงานให้เป็นระบบ 3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาระบบ

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดท างานวิจัย ทาง

ผู้จัดท างานวิจัยได้ศึกษาถึงกระบวนการท างานของระบบ
เดิมในการจัดเก็บข้อมูลการลางานและข้อมูลการท างาน
ล่วงเวลา จากน้ันได้ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้
หลักการเชิงวัตถุ (OOAD) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ จากน้ันได้มีการศึกษาการใช้ภาษาพีเอชพี(PHP) 

ร่วมกับ Codeigniter Framework ในการพัฒนา และ
โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการเก็บ
ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 กระบวนการท างานของระบบเดิม 
จุดเริ่มต้นของกระบวนการท างานระบบเดิม ได้แก่  ส่วน

การลางานของพนักงานจะท าการกรอกรายละเอียดการลา
ลงในแบบฟอร์มและส่งให้กับหัวหน้าแผนกเพ่ือท าการอนุมัติ 
จากน้ันหัวหน้าแผนกได้ท าการรวบรวมแบบฟอร์มการลา
ของพนักงานไปให้กับฝ่ายบุคคลเพ่ือท าการกรอกข้อมูลลงใน 
Microsoft Excel และส่วนการท างานล่วงเวลา โดยหัวหน้า
แผนกออกแบบฟอร์มการร้องขอการท างานล่วงเวลามา
ให้กับพนักงานที่ประสงค์จะท างานล่วงเวลาได้กรอกชื่อ
นามสกุลและเวลาที่จะท า จากน้ันหัวหน้าแผนกจะท าการ
อนุมัติและรวบรวมข้อมูลส่งไปที่ฝ่ายบุคคล เพ่ือท าการกรอก
ข้อมูลลงใน Microsoft Excel โดยสามารถท าการแสดงการ
ท างานดังภาพที่ 1 และ 2 

ภาพที่ 1 กระบวนการท างานเดิมในการจัดเก็บข้อมูลการลางาน 

       ( )  
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ภาพที่ 2 กระบวนการท างานเดิมในการจัดเก็บข้อมูลการท างาน-
ล่วงเวลา 

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (OOAD) 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ คือการก าหนด

แนวทางการปฏิบัติ (process) และสัญลักษณ์   (Notation) 

ที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ ซึ่งจะอ้างอิง
ตามหลักการของวัตถุ (Object)   คือการรวมทั้งคุณลักษณะ 
(Attribute) และหน้าที่การท างาน (Operation) ไว้-
ด้วยกัน  มีการก าหนดมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ   ซึ่งในมาตรฐานจะต้องมีการ
นิยามค าศัพท์ต่างๆ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างมาตรฐาน
ของโมเดล (Model) และสัญลักษณ์ (Notation) ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ในปัจจุบันใช้วิธีน้ีมากทั้งการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมเชิง
วัตถุ เป็นการใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ มีเครื่องมืออัตโนมัติช่วยสนับสนุนมากใน
ทุกข้ันตอน 

3.3 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language 

ภาษาจ าพวกน้ีค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script 

และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษา
สคริปก็เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่
แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการ
พัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ 
HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเน้ือหาได้โดย
อัตโนมัติ ดังน้ันจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า 
server-side หรือ HTML-embedded scripting 

language น้ันคือในทุกๆ ครั้งก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่เขียนด้วย 
PHP ให้เรา มันจะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่มีอยู่ให้
เสร็จเสียก่อน แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้

น้ันก็คือเว็บเพจที่เราเห็นน่ันเอง  ถือได้ว่า PHP เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญชนิดหน่ึงที่ช่ วยให้ เราสามารถสร้าง 
Dynamic Web pages (เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน  

3.4 โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนา

โดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้
ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ ใช้ เช่นท างาน
ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่
ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่ ง เครื่ องบริการ (Server-Side 

Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี 
เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application 

Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือ
ภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ
ท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบ
ฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกน าไปใช้งาน
มากท่ีสุด 

3.5 รูปแบบการพัฒนาแบบโค๊ดอิคนิเตอร์ (Code- 
igniter) 

Codeigniter เป็น Framework ตัวหน่ึงที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายส าหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา 
PHP ด้วยการที่ตัว Framework เองน้ันมีเครื่องไม้เครื่องมือ
จ านวนมากที่อ านวยความสะดวกในทุกๆข้ันตอนในการ
พัฒนา, ประสิทธิภาพในการท างานรวดเร็ว , โครงสร้าง 
Framework ที่วางไว้จะช่วยให้การวางโครงสร้างของระบบ
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

Codeigniter จะใช้คอนเซ็ปการวางโครงสร้างแบบ 
MVC (Model-View-Controller) เป็นการแบ่งหน้าท่ีในการ
ประมวลผลเป็นส่วนๆ โดยแบ่งออกเป็น ส่วนประมวลผล
กลาง (Controller), ส่วนประมวลผลทางด้านข้อมูล 
(Model), ส่วนการแสดงผล (View) ซึ่งจะช่วยให้นักพัฒนามี
กรอบในการ พัฒนาที่ ชั ดเจน  ซึ่ ง ความน่าสนใจของ 
Codeigniter คือ 1) เป็น Framework ที่ใช้งานง่าย และมี
แหล่งเรียนรู้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น User Guide ที่เขียน
โดยทีม Codeginiter หรือจากแหล่งให้ความรู้ในการเขียน
โปรแกรม 2) ประสิทธิภาพดีเย่ียม 3) โครงสร้าง - 

       ( )  
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Framework ไม่ซับซ้อน 4) กรอบการพัฒนาที่ชัดเจน เมื่อ-
เกิดปัญหานักพัฒนาสามารถเข้าแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 5) มี-
ฟังก์ชันให้เรียกใช้งานจ านวนมาก 

3.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ในปี 2555 นัทประดิษฐ์ พลอยวิเศษได้น าเสนอระบบลา

งานออนไลน์ให้กับบริษัท โดยปัจจุบันในองค์กรมีวิธีการลา
งานของพนักงานยังคงใช้กรอกข้อมูลการลางานลงใน
แบบฟอร์มที่เป็นเอกสารของแผนกทรัพยากรบุคคลและใน
การดูประวัติการลางานยังคงต้องค้นหาจากเอกสารที่บันทึก
การลางานของพนักงานและพนักงานยังไม่สามารถดูประวัติ
การลางานและวันลางานที่เหลือได้ด้วยตนเอง โดยการ
พัฒนาระบบการลางานข้ึนเพ่ือจัดการประวัติการลาหยุดงาน 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและรวดเร็วในการท างาน ซึ่ง
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
และถูกน ามาประยุคใช้ในองค์กรและชีวิตประจ าวันมากข้ึน
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว จึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การลางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วในการ
ลางานของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งท าการพัฒนาโดย 
Microsoft SQL Server 2005, ASP.net, Visual Studio 

2008 และ Visio ผู้น าเสนอได้น าระบบการท างานเดิมมา
พัฒนาระบบใหม่เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับระบบเดิม โดยมี
วิธีการออกแบบที่ใช้แผนผังการไหลของข้อมูล(Data Flow 

Diagram) ส่วนการออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Entity 

Relationship Diagram และพัฒนาระบบข้ึนเป็นระบบ
ออนไลน์[1] ในปี 2553 กฤตยา ทองผาสุกและทองพูล หีบ-
ไธสงได้ท าการศึกษาระบบการลาและบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. โดยการท างานรูป
แบบเดิมฝ่ายบุคลากรจะน าไฟล์ที่สร้างข้ึนจากเครื่องบันทึก
เวลามาดูจานวนวันลาหรือมาสายในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือสรุป
สถิติการลาและมาสายด้วยมือแนบท้ายเอกสาร เมื่อ
ตรวจทานความถูกต้องแล้วจึ งพิมพ์ฟอร์มบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานส่งผู้บริหาร ซึ่งฟอร์มเดียวกันน้ีฝ่ายการเงินจะ
น ามาเทียบกับตารางเซ็นชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาพร้อมทั้งลง
วันที่ ในช่องวันที่ปฏิบั ติงานด้วยตนเองในหลักฐานการ
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือ
ค านวณค่าตอบแทนในไฟล์ Microsoft Excel และพิมพ์
แบบฟอร์มเพ่ือใช้เบิกค่าตอบแทน ส าหรับบุคลากรท่านใดที่
ต้องการลาต้องย่ืนเรื่องลาด้วยการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ
ส่งฝ่ายบุคลากร จากน้ันฝ่ายบุคลากรจะตรวจสอบจ านวนวัน
คงเหลือของผู้ ย่ืนลาว่ามีจานวนเพียงพอที่จะลาหรือไม่ 

รวมถึงวันที่ลาครั้งก่อนในประเภทการลาที่ย่ืนเรื่องลาครั้งน้ี 
โดยฝ่ายบุคลากรต้องค้นประวัติการลาของผู้ย่ืนลาในแฟ้ม
ประวัติการลา และบันทึกข้อมูลลงในฟอร์มการลาก่อนส่ง
ผู้บริหารอนุมัติ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและมี
โอกาสผิดพลาดจากการนับได้ นอกจากน้ันฝ่ายบุคลากรจะมี
รายงานประวัติการลาหรือประวัติการมาสายส่งอยู่เสมอ โดย
ทุกอย่างเป็นการนับจ านวนด้วยมือทั้งหมด โดยท าการ
พัฒนาระบบการลาและบันทึกเวลาปฏิบัติงานจึงถูกสร้าง
และพัฒนา ข้ึนในรูปแบบของเ ว็บแอพพลิ เคชั่น เ พ่ือ
สนับสนุนผู้ ใช้ที่เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลและการ
หลักฐานค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
รวดเร็วและลดการผิดพลาดในการค านวณได้ ซึ่งใช้ภาษา 
ASP ในการพัฒนาระบบ ซึ่งเกี่ยวกับการย่ืนเรื่อง ติดตาม 
ตรวจสอบการลา บันทึกเวลาปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิมพ์
รายงานสรุปการลาและหลักฐานเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในรูปแบบที่ก าหนด ส่งผลให้
ผู้ใช้ท างานได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนลดความผิดพลาด
จากการบันทึก ข้อมู ล ด้วยมือ เ พ่ือน า คณะสู่ก าร เป็น
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้น าเสนอได้น าระบบไปทดสอบใช้
งานแล้วพบว่า ระบบการลาและบันทึกเวลาปฏิบัติงานถูก
ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญ 5 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานจริง 35 คน มีเพียง 3 คนในกลุ่มตัวอย่างน้ี
เป็นผู้ใช้ในระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการประเมิน ผลการประเมินโดยรวมของ
ระบบการลาและบันทึกเวลาปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยให้
ข้อเสนอแนะเน่ืองจากระบบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานยัง
เป็นลักษณะการน าเข้าไฟล์ที่ได้จากเครื่องบันทึกเวลา ดังน้ัน
เพ่ือให้เป็นอัตโนมัติทั้งระบบ ควรมีการใช้ฐานข้อมูลรวมกัน
ระหว่างเครื่องบันทึกเวลากับระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน[2] 

จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาข้างต้น พบว่า ระบบลางานและ
บันทึกเวลาปฏิบัติงานที่ถูกพัฒนาข้ึนจะใช้เทคโนโลยีผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและ
การหลักฐานค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
รวดเร็วและลดการผิดพลาดในการค านวณได้ ติดตาม 
ตรวจสอบการลา บันทึกเวลาปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิมพ์
รายงานสรุปการลาและหลักฐานเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในรูปแบบที่ก าหนด ส่งผลให้
ผู้ใช้ท างานได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนลดความผิดพลาด
จากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ แต่ยังไม่มีเอกสารและงานวิจัย
ใดที่มีในส่วนของการจัดการท างานล่วงเวลา เพ่ือให้หัวหน้า
งานได้ท าการร้องขอท างานล่วงเวลาและให้พนักงานได้ลงชื่อ
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ท างานล่วงเวลาผ่านระบบและสามารถท าการอนุมัติการ
ท างานล่วงเวลา เน่ืองจากในบางครั้งอาจจะมีการท างาน
ล่วงเวลาและต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้มีการท างานล่วงเวลาในครั้งน้ันๆเกิดข้ึน 
ส าหรับระบบการจัดการลางานและการจัดการท างาน
ล่วงเวลาที่ผู้จัดท างานวิจัยได้จัดท าข้ึนจะมีการรองรับการ
จัดการท างานล่วงเวลา เพ่ือช่วยให้การจัดการท างาน
ล่วงเวลาได้อยู่ในรูปแบบระบบมากข้ึนและลดการสูญหาย
ของข้อมูลที่อาจจะเกิดข้ึนในองค์กร 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
จากการด าเนินงานวิจัยผู้ด าเนินงานวิจัยได้ท าการ 

ด าเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 6 

ข้ันตอน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) 

การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาโปรแกรม 5) การทดสอบ
และการแก้ไขโปรแกรม 6) การจัดท าคู่มือการใช้งาน-
โปรแกรม โดยจากการหาความต้องการของระบบ ผู้วิจัยได้
เขียนเป็น แผนภาพแสดงความต้องการของระบบโดยใช้
แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) และเพ่ือการอธิบาย
การท างานของระบบได้มีการอธิบายการท างานในแต่ละยูส-
เคส (Use Case) ในค าอธิบายยูสเคส (Use Case -

Description)  เพ่ือง่ายต่อการออกแบบ และความเข้าใจใน
กระบวนการท างานของระบบการจัดการลางานและการ -
ท างานล่วงเวลาของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท Agility เขต
นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี แสดงดังภาพที ่4  

ภาพที่ 4 Use case Diagram ระบบการจัดการลางานและการ
จัดการท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษทั Agility เขตนิคม-

อุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี 
จากภาพที่ 4 Use case Diagram ระบบการจัดการลา

งานและการจัดการท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษัท 
Agility เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี แสดง

ถึงกิจกรรมหลัก ในการด า เ นินงานผ่ านระบบ โดยมี
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานได้แก่ ฝ่ายบุคคล(ผู้ดูแลระบบ) 
หัวหน้าแผนก ฝ่ายการเงิน และพนักงาน และเมื่อด าเนินการ
ออกแบบ Use case Diagram แล้วผู้วิจัยได้ท าการ
ออกแบบโครงสร้างของระบบด้วยแผนภาพคลาส (Class 

Diagram) เพ่ือช่วยในการออกแบบระบบว่าส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และเพ่ือใช้ใน
การออกแบบ ฐานข้อมูลต่อไป โดยการออกแบบแผนภาพ
คลาส (Class Diagram) เพ่ือแสดงถึงแอทริบิวต์ และเมธอด
ในการ ด าเนินงานของอ็อบเจ็คต์ แสดงดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 Class Diagram ระบบการจัดการลางานและการ
จัดการท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษทั Agility เขตนิคม-

อุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี 
จากภาพที่ 5 แสดงถึงส่วนประกอบต่างๆ ของ-

ระบบมี ความสัมพันธ์กัน ซี่งในแต่ละคลาสจะแสดงถึงแอท-
ริบิวต์ และเมธอดในการด าเนินงานของความสัมพันธ์ในแต่
ละคลาส โดยเมื่อมีการด าเนินงานในกระบวนการท างาน
หน่ึงจะแสดง ถึงความสัมพันธ์และการเรียกใช้งานคลาสที่มี
ความสัมพันธ์กัน เช่น กระบวนการลางานผ่านระบบ - 
สามารถเขียน ความสัมพันธ์ด้วยแผนภาพซีเควนซ์ แสดงดัง
ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 Sequence Diagram ระบบการจัดการลางานและการ
จัดการท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษทั Agility เขตนิคม-

อุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี 
จากภาพที่ 6 แสดงถึงแผนภาพการอธิบายของ

กระบวนการลางานผ่านระบบในระบบการจัดการลางาน
และการจัดการท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษัท Agility 

เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี โดยมีคลาสที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้วยกัน 4 คลาส และเชื่อมโยง-
การท างานโดยการเรียก Method ในแต่ละคลาส จากน้ัน
ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ Data Model โดยมีการออกแบบ
โดยใช้ E-R Diagram มาช่วยในการออกแบบซึ่งเป็น-
แผนภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของตารางที่ใช้ในการ -
จัดเก็บข้อมูลภายในระบบการจัดการลางานและการจัดการ-
ท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษัท Agility เขตนิคมอุตสาห-
กรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 E-R Diagram ระบบการจัดการลางานและการจัดการ
ท างานล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษัท Agility เขตนิคม-

อุตสาหกรรม 304 จังหวัด ปราจีนบุรี 
จากภาพที่ 7 แสดงถึงตารางที่มีความสัมพันธ์ใน

การ จัดเก็บข้อมูลภายในระบบที่ทาการพัฒนาประกอบด้วย 

ตารางทั้งหมด 10 ตารางที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภายใน 

ระบบ และเมื่อด าเนินการออกแบบเรียบร้อยทาง ผู้ด าเนิน-
งานวิจัยได้ท าการพัฒนาระบบโดยพัฒนาในรูปแบบ Web-

based Application โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP และ ใช้
ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ แสดง
ได้ดังภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 หน้าเว็บระบบการจัดการลางานและการจัดการท างาน-
ล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษัท Agility เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 

จังหวัด ปราจีนบุรี
จากภาพที่ 8 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะ-

แสดงหน้าจอการท างานตามสิทธ์ิต่างๆของผู้ใช้ ได้แก่ ฝ่าย-
บุคคล(ผู้ดูแลระบบ) หัวหน้าแผนก ฝ่ายการเงิน และ
พนักงาน 

5. ผลด าเนินการวิจัย
จากการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และ

พัฒนาระบบการจัดการลางานและการจัดการท างาน -
ล่วงเวลา กรณีศึกษา บริษัท Agility เขตนิคมอุตสาหกรรม 
304 จังหวัด ปราจีนบุรี  น้ันได้ท าให้ได้โปรแกรมเว็บที่
สามารถไปใช้ในการเก็บข้อมูลการลางานและข้อมูลการ
ท างานล่วงเวลาของพนักงาน มีความสามารถในการท างาน 

ดังน้ี  

1) สามารถท าการจัดการข้อมูลพนักงานได้
2) สามารถท าการลางานผ่านระบบได้
3) สามารถลงชื่อท างานล่วงเวลาได้
4) สามารถท าการอนุมัติการลางานได้
5) สามารถท าการอนุมัติการลงชื่อท างานล่วงเวลา

ได้ 

6) สามารถท าการอนุมัติการร้องของท างาน-
ล่วงเวลาได้ 
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จากผลการด าเนินงานสามารถแสดงได้ดังภาพ
ต่อไปน้ี 

ภาพที่ 9 การจัดการข้อมูลทั่วไป 

จากภาพที่ 9 เป็นตัวอย่างหน้าจอการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ และการบริหารจัดการข้อมูลระบบ 
ซึ่งประกอบด้วยการจัดการข้อมูลส่วนต่างๆ เช่น  

ภาพที่ 10 การจัดการข้อมูลพนักงาน 

จากภาพที่ 10 เป็นตัวอย่างหน้าจอการจัดการ
ข้อมูลพนักงาน โดยมีทั้งการเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลของ
ของพนักงาน 

ภาพที่ 11 การร้องขอท างานล่วงเวลา 

ภาพที่ 12 การอนุมัติการร้องขอท างานล่วงเวลา 

จากภาพที่ 11 เมื่อด าเนินการร้องขอท างาน-
ล่วงเวลาแล้ว ข้อมูลการร้องขอจะยังไม่แสดงในระบบจนกว่า
ข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบและด าเนินการอนุมัติ ดังแสดง
ในภาพที่ 12 

จากการบันทึกข้อมูลท าให้ระบบสามารถท าการ
แสดงผล และส่งออกข้อมูลแจ้งไปย้งระบบของพนักงานใน
แต่ละแผนกที่ได้ท าการร้องขอเอาไว้ แสดงดังภาพที่ 13 

ภาพที่ 13 แสดงการแจ้งการร้องขอท างานล่วงเวลา 
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ภาพที่ 14 แสดงฟอร์มการลงช่ือท างานล่วงเวลา 

ภาพที่ 15 แสดงฟอร์มการลงช่ือท างานล่วงเวลา 

จากภาพที่ 13 ระบบจะแสดงการแจ้งการร้องขอท างาน
ล่วงเวลา เมื่อพนักงานท าการคลิกไปที่การแจ้งเตือนน้ัน 
ระบบก็จะไปแสดงหน้าฟอร์มให้พนักงานท าการกรอกชื่อจน
ครบตามแบบฟอร์ม ดังที่แสดงในภาพที่ 14 เมื่อด าเนินการ
ลงชื่อแล้ว ข้อมูลการลงชื่อร้องขอท างานล่วงเวลาจะยังไม่
แสดงในระบบจนกว่าข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบและ
ด าเนินการอนุมัติ ดังแสดงในภาพที่ 15 

6. สรุป
ผู้จัดท างานวิจัยได้ท าการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา

ระบบการจัดการลางานและการจัดการท างานล่วงเวลาใน
รูปแบบของเ ว็บแอพพลิ เคชัน  ใช้ งานผ่านเครือข่าย -
อินเทอร์เน็ตช่วยลดข้ันตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการลา
งานและการท างานล่วงเวลาของพนักงาน หัวหน้างาน และ
ผู้ดูแลระบบหรือฝ่ายบุคคล และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์กรให้มีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ
ข้อมูลการลาของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ -  
นัทประดิษฐ์ พลอยวิเศษ ได้ศึกษาและพัฒนาระบบการลา
งานออนไลน์ ( นัทประดิษฐ์  พลอยวิเศษ , 2555) และ
งานวิจัยของกฤตยา ทองผาสุกและทองพูล หีบไธสง ได้
ศึกษาระบบการลาและบันทึกเวลาปฏิบัติงานของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. (กฤตยา ทองผาสุกและทองพูล 
หีบไธสง, 2553) 

นอกจากน้ีระบบการจัดการลางานและการจัดการ
ท างานล่วงเวลาที่ผู้จักท างานวิจัยจัดท าข้ึนจะมีการรองรับใน
ส่วนการจัดการท างานล่วงเวลา เพ่ือให้หัวหน้างานได้ท าการ
ร้องขอท างานล่วงเวลาและให้พนักงานได้ลงชื่ อท างาน
ล่วงเวลาผ่านระบบและสามารถท าการอนุมัติการท างาน

ล่วงเวลา เน่ืองจากในบางครั้งอาจจะมีการท างานล่วงเวลา
และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้มีการท างานล่วงเวลาในครั้งน้ันๆเกิดข้ึน ส าหรับ
ระบบการจัดการลางานและการจัดการท างานล่วงเวลาที่
ผู้จัดท างานวิจัยได้จัดท าข้ึนจะมีการรองรับการจัดการท างาน
ล่วงเวลา เพ่ือช่วยให้การจัดการท างานล่วงเวลาได้อยู่ใน
รูปแบบระบบมากข้ึนและลดการสูญหายของข้อมูลที่อาจจะ
เกิดข้ึนในองค์กร 
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 IPv6 มาใช้ในองค์กรขนาดเล็ก 

Study used (thinking framework) IPv6 adoption in small organizations 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันผู้ใช้ที่เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านผู้

ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ 

ISP) จะได้รับ IP รุ่น 4 หรือ IPv4 เพียงหมายเลขเดียว และ
เป็นแบบ Dynamic IP ดังนั้นถ้าหากผู้ใช้มีอุปกรณ์ที่
ต้องการเช่ือมต่อมากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ ผู้ใช้จ าเป็นต้อง
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน NAT หรือใช้เทคนิคอื่นๆ ซึ่งถ้า
ผู้ใช้ต้องการใช้ IPv6 ในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายของ 
IPv4 นั้น ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องใช้  Gateway  มาช่วยในการ
เช่ือมต่อเครือข่าย ซึ่งวิธีการท า Web Sever สามารถท าได้
หลายวิธี เช่น IPv6 Tunnel Broker, 6to4 Tunnel เป็น
ต้น ส าหรับโครงงานชุดนี้ได้เลือกใช้วิธีการท า Transition 

แบบ 6to4 Tunnel เนื่องจากวิธีการอื่นนั้นมีข้อจ ากัดคือ
ต้องท าการติดต่อไปยัง Broker ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว Broker จะ
ติดตั้งอยู่ต่างประเทศซึ่งส่งผลให้แพคเก็ตจะถูกส่งผ่าน
เครือข่ายหลายเครือข่ายและใช้เวลาในการรับส่งเพิ่มมากขึ้น
ในขณะที่การรับส่งแบบ 6to4 Tunnel ผู้ใช้จะต้องท าการ
ติดต่อไปยัง 6to4 relay โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ relay ที่
อยู่ภายในประเทศได้ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง relay ก็
ตามจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่า prefix ของ IPv6 ที่ได้รับ แต่
อย่างไรก็ตาม 6to4 tunnel ยังมีข้อจ ากัดอยู่กล่าวคือ ค่า 
prefix ของ IPv6 นั้นสร้างมาจาก IPv4 ซึ่งได้รับการก าหนด
มาจาก ISP โดยที่ IPv4 ดังกล่าวเป็นแบบ Dynamic จึง
ส่งผลให ้IPv6 ที่ได้มานั้นมีการเปลี่ยนแปลง 

ค าส าคัญ: IPv6 , Tunnel 

Abstract 
Nowadays, users connect to internet through 

ISP (Internet Service Provider) which uses only one 

of IPv4 address and also in dynamic IP. So, if 

users have many devices, they’ll need to connect 
internet via NAT or other techniques. If users want 

to use IPv6 in the IPv4 network, they’ll need to 
use Gateway to manage connection. There are 

many solutions of making Web Sever  likes IPv6 

Tunnel Broker,6to4 Tunnel. For this project, I 

decided to use 6to4 Tunnel to make a Transition 

because other solutions have to make a 

connection to the Broker. And most of brokers will 

install in foreign country. So, it’ll effect to the 
packets that will have to send through many 

networks and it’ll take more transfer time. But in 

6to4 Tunnel,users connect to the 6to4 relay 

which can select relay in user’s country. 
Moreover, changing of relay won’t effect to the 
prefix of IPv6 because it make from IPv4 that 

have been generate from ISP. IPv4 is a dynamic IP 

so, it make IPv6 is a dynamic, too that’s mean an 
IPv6 address will change all the time. 

Keyword: IPv6 , Tunnel 
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1. บทน า
IPv6 เป็นอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) ที่ออกแบบมา

แทนที่ IP รุ่นปัจจุบัน(IPv4) ด้วยการขยายขนาดของ 
address field ให้กว้างขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนของ
หมายเลข IP ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ IPv6 ยังได้
ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่พบใน IPv4 และเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
หลายประ เทศ ได้ ตระหนั กถึ งความส าคัญของกา ร
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยเฉพาะประเทศในเอเชียเนื่องจาก
ได้รับความร่วมมือท่ีดีจากทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ
ที่ให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนสู่ IPv6 ย่อมจะได้เปรียบ
และมีโอกาสที่จะน า IPv6 มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้
งานเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว[1] 

แต่ในปัจจุบันผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วๆไปในประเทศ
ไทยยังไม่มีการให้บริการ IPv6 แบบ Native ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องน าเทคนิคอื่นๆ เช่น IPv6 Tunnel Broker , 
6to4 Tunnel มาใช้เพื่อที่จะสามารถใช้งาน IPv6 ได้ ซึ่ง
วิธีการที่สะดวกและเหมาะสมที่สุดส าหรับ Home Users 
น่าจะเป็นการใช้งานแบบ 6to4 Tunnel ซึ่ง IPv6 address 
ที่ได้จากการ configure แบบ 6to4 นั้นจะได้จากการ 
converse จากหมายเลข IPv4 ดังนั้นเราจึงสามารถใช้งาน
หมายเลข IPv6 ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการจดทะเบียน
หมายเลข IPv6 ดังกล่าวแต่อย่างใด และหากหมายเลข IPv6 
แบบ 6to4 มีการเปลี่ยนแปลงแล้วผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้
อีกฝั่งของ Tunnel รับทราบ ดังนั้นเราสามารถน าอุปกรณ์
ต่างๆมาต่อกับ Home Router ที่ติดตั้ง 6to4 Tunnel ได้
โดยที่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม
หรือเซ็ตค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

ส าหรับ Home Router ที่น ามาใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้
เป็นเราท์เตอร์ Linksys รุ่น WRT54GL ซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้
เราท์เตอร์รุ่นดังกล่าวนั้น เนื่องมาจากเราท์เตอร์รุ่นดังกล่าว
รองรับเฟริมแวร์ที่เป็น Open Source จาก OpenWrt [2] 
ซึ่งเฟริมแวร์ดังกล่าวสนับสนุน Home Router [3] หลายๆ 
รุ่น ซึ่งรุ่นท่ีใช้เป็นรุ่นท่ีมีราคาถูกท่ีสุดในขณะนี้ 

โครงงานนี้ จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้การใช้
งาน 6to4 ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
ระบบที่มีการจัดสรรหมายเลขที่อยู่แบบไม่คงที่ (Dynamic 
Address Allocation) ซึ่งหากเมื่อ Address ที่ก าหนด
ให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงเป็นค่า

ใดๆก็ตาม ระบบที่พัฒนาขึ้นจะท าการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
เลขที่อยู่ดังกล่าว ไปยังระบบโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ เพื่อท า
การปรับปรุงช่ือของเครื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับหมายเลข
ใหม่ได้โดยทันที 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
จากการด าเนินการจัดการท างานวิจัยเรื่องการศึกษาแนว

ทางการน า (กรอบแนวคิด) IPv6 มาใช้ในองค์กรขนาดเล็ก
นั้น ทางผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1)  เพื่อพัฒนา
เครื่องมือส าหรับการแก้ไข IPv6 ในฐานข้อมูลของระบบ
โดเมนเนม ซึ่งประยุกต์ใช้ใน Home Gateway 2) เพื่อ
พัฒนา web interface ส าหรับการจัดการระบบโดเมนเนม
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดท างานวิจัย ทาง

ผู้จัดท างานวิจัยได้ศึกษาถึงกระบวนการท างานของระบบ
เดิมในการท าระบบ จากนั้นได้มีการศึกษาเทคนิคการ
เชื่อมต่อแบบ 6to4 tunnal และได้มีการศึกษากระบวนการ
ให้บริการโดย BIND9 และการก าหนดหายเลข IPv6 ให้กับ
เครื่องลูกข่าย และศึกษาการท างานของ DNS Server 

3.1 กระบวนการท างานของระบบเดิม 
IPv4 นั้นมีขนาดไอพีแอดเดรส 32 บิต ซึ่งเท่ากับว่าจะมี

จ านวนหมายเลขไอพีแอดเดรสเท่ากับ 232 หมายเลข 
(ประมาณ 4.3×109 หมายเลข) โดยหมายเลขไอพีแอดเดรส
นั้นจะถูกระบุด้วยเลขฐานสิบ เช่น 192.168.2.100 ส่วน 
IPv6 สามารถเพิ่มจ านวนบิตของไอพีแอดเดรสได้มาก ขึ้น
เป็น 128 บิต นั่นหมายความว่าจะมีจ านวนไอพีแอดเดรสได้
มากถึง 2128 หมายเลข (ประมาณ 3.4×1032 หมายเลข) 
โดยจะถูกระบุด้วยเลขฐานสิบหก แทน ซึ่งจากการเพิ่ม
จ านวนบิตใน IPv6 ท าให้จ านวนไอพีแอดเดรสที่เพียงพอ 

3.2 เทคนิคการเชื่อมต่อแบบ 6to4 tunnel 

ภาพที ่1 แสดงเทคนิคการเช่ือมต่อแบบ 6to4 

       ( )  
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 6to4 คือระบบซึ่งยอมให้แพคเก็ต IPv6 ถูกส่งผ่าน
เครือข่าย IPv4 โดยไม่จ าเป็นต้องมีการ configure tunnel
ซึ่ง 6to4 มีการท างาน 3 ฟังก์ชันด้วยกันคือ [4] 
Address Block Allocation 
6to4 IPv6 prefix จะมีทั้งหมด 48 บิท ซึ่งจะสร้างขึ้นจาก 
prefix 2002 (เลขฐานสิบหก) แล้วตามด้วยหมายเลข IPv4 
( จ านวน 32 บิท ) ดังตัวอย่างเช่น มีหมายเลข IPv4 เป็น
163.162.1.1 ซึ่งเมื่อแปลงเป็นเลขฐานสิบหกแล้วจะได้
A3A2:0101 ดังนั้น 6to4 prefix คือ2002:A3A2:0101::/48 
(หมายเลข IPv4 จะแทนด้วยเลขฐานสิบในขณะที่หมายเลข
IPv6 จะแทนด้วยเลขฐานสิบหก) 

ภาพที่ 2 แสดงหมายเลข 6to4 

Encapsulation และ Transmission 
6to4 จะท าการ encapsulate แพคเก็ต IPv6 ไว้ใน

แพคเก็ต IPv4 หลังจากนั้นก็จะส่งแพคเก็ตนี้ไปยัง 6to4 
destination ผ่านทางเครือข่าย IPv4 ซึ่ง IPv4 destination 
address ของแพคเก็ต IPv4 ที่ห่อหุ้มอยู่นี้จะเอามาจาก 32 
บิทที่ตามหลัง prefix 2002 (hex) ของ IPv6 destination 
address ของแพคเก็ตที่อยู่ภายใน ส่วน IPv4 source 
address นั้นก็คือหมายเลข IPv4 ของโฮสต์หรือเราท์เตอร์ 
ที่ก าลังส่งแพคเก็ตไปบนเครือข่าย IPv4 ซึ่งหลักการนี้ท าให้
การส่งแพคเก็ต 6to4 เหมือนกับการส่งแพคเก็ต IPv4 
ทั่วๆไป 
Routing ระหว่าง 6to4 และ Native IPv6 

เพื่อยอมให้โฮสต์ที่ใช้หมายเลข 6to4 แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับโฮสต์ที่ใช้หมายเลข IPv6 ได้ จึงต้องมี “relay router” 
ซึ่ง relay router นี้จะเช่ือมต่อกับเครือข่าย IPv4 และ
เครือข่าย IPv6 โดย relay router จะท าการ decapsulate 
6to4 packet ออกจากแพคเก็ต IPv4 และท าการหา
เส้นทางเพื่อส่งแพคเก็ตไปยังปลายทาง [5] 

3.3 BIND9 
 BIND(Berkeley Internet Name Domain) เป็น DNS 
Server บริการ Domain Name Service ซึ่งมีหลาย

version ให้เลือกใช้ ในการท าวิจัยครั้งนี้จะใช้ version 
9.3.1 [6] 

3.4 การก าหนดหมายเลข IPv6 ให้กับเครื่องลูก
ข่าย 

การก าหนดหมายเลข IPv6 ให้กับเครื่องลูกข่ายมื 2 วิธี
คือ 
3.4.1 Stateless address autoconfiguration : 

stateless autoconfiguration จะเป็นการ configure 
ที่โฮสต์ไม่ต้องท าอะไรทั้งสิ้น วิธีการของ stateless จะ
อนุญาตให้โฮสต์สร้างหมายเลข ด้วยตัวเองโดยจะใช้การ
รวมกันของข้อมูลเฉพาะกับข้อมูลที่ได้มาจากเราท์เตอร์ ซึ่ง
เราท์เตอร์จะส่งค่า prefix ที่จะใช้ระบุ subnet ที่เช่ือมโยง
กับลิงค์ ในขณะที่โฮสต์จะสร้าง interface token ซึ่งจะเป็น
ตัวระบุ interface ใน subnet นั้นๆ หมายเลขท่ีได้มานั้นจะ
ประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน ส าหรับในส่วนที่ไม่ได้ถูก
ก าหนดมาจากเราท์เตอร์นั้น โฮสต์จะท าการสร้าง link-
local address [7],[8] 
3.4.2 Stateful address autoconfiguation: 

ใ น ส่ ว น ข อ ง รู ป แ บ บ  stateful address 
autoconfiguration โฮสต์จะได้รับ interface address
และข้อมูลการ configuration รวมทั้งพารามิเตอร์ต่างๆ 
จากเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เซิร์ฟเวอร์จะคอยดูแลระบบฐานข้อมูล 
ซึ่งจะเก็บข้อมูลในส่วนของการควบคุมเส้นทางของแอดเดรส
ที่ได้มีการก าหนดไว้ของแต่ละโฮส stateful address 
autoconfiuration protocol จะจัดสรรหมายเลขและ
ข้อมูลการ configure ต่างๆ จากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทั้ง stateless 
และ stateful address autoconfiguration จะเป็น
องค์ประกอบที่สมบูรณ์ซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น โฮสต์จะ
ใช้ stateless address autoconfiguration ในการก าหนด
หมายเลขแต่มันจะใ ช้  stateful address 
autoconfiguration ในการรับข้อมูลอื่นๆมา ซึ่ง stateless 
จะใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการเน้นความถูกต้องแม่นย าของ
แอดเดรสที่โฮสต์นั้นได้รับ ซึ่งมันไม่จ าเป็นจะต้องเป็น 
unique และไม่เน้นการ routable ที่ถูกต้อง ถ้าเป็น 
stateful จะใช้ในกรณีที่ต้องการเข้มงวดในการควบคุมการ
จัดสรรแอดเดรสที่ถูกต้องแม่นย า 
3.5 DNS Server 
 DNS Serverจะท าหน้าที่ในการเก็บช่ือและหมายเลข
เครื่อง หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ลงทะเบียนไว้ในโดเมนเนม 
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เครื่องDNS Serverเครื่องหนึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า
หนึ่งโดเมนเนม และระบบโดเมนเนมระบบหนึ่งสามารถ
กระจายไปอยู่บนเครื่องDNS Serverได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง  
ประเภทของDNS Serverสามารถแบ่งได้สองประเภทคือ 
Master DNS Server 

แต่ละโซนจะต้องมี Master DNS Server ท าหน้าที่เก็บ
ข้อมูลโดเมนเนมในโซนของตนเอง และถือว่ามีอ านาจหน้าที่
ในโซนนั้นเพียงเครื่องเดียว และยังสามารถให้บริการข้อมูล
ทั่วทั้งเนมสเปซ ปกติ Master DNS Server สามารถส่ง
ข้อมูลที่ท าการปรับปรุงแล้วไปยัง Master DNS Server ที่
ประจ าอยู่โซนอื่นได้ ท าให้ฐานข้อมูลมีการปรับปรุงให้
ถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลในโดเมนเนมหนึ่ง
สามารถกระจายไปอยู่ที่ DNS Server โซนอื่นได้ ดังนั้น 
DNS Server แต่ละโซนก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่ง
โดเมนเนม 
Master DNS Server 

Slave DNS Server เป็น DNS Server ส ารอง ท า
หน้าที่เก็บข้อมูลส ารองซึ่งถ่ายโอนข้อมูลมาจาก Master 
DNS Server น ามาใช้งานทดแทนเมื่อ Master DNS Server 
ไม่สามารถให้บริการได้ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
ในปัจจุบันการก าหนดหมายเลข IP ให้กับเครื่องลูกข่ายมี

อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือการ stateful address 
autoconfiguration และ stateless address 
autoconfiguration ซึ่งในการท าโครงงานครั้งนี้ จะท าใน
ส่วนของ stateless address autoconfiguration 
เนื่องจาก stateful address autoconfiguration ทางฝั่ง
ของเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์จะต้องมีตัวเอเจนต์เพื่อท า
หน้าท่ีในการติดต่อกันเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์ แต่อุปกรณ์ที่
เราจะควบคุมไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถลง
โปรแกรมได้ ดังนั้น ในการท าโครงงานครั้งนี้จึงเลือกใช้แบบ 
stateless address autoconfiguration ซึ่งจะใช้ 
โปรแกรม radvd (router advertisement daemon) ใน
การก าหนดหมายเลข IPv6 ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งหมายเลข 
IPv6 ที่น ามาแจกให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น เกิดจากการน า 
prefix + MAC address ที่แปลงเป็น EUI 64 แล้ว ในส่วน
ของ prefix จะได้จากการท า 6to4 tunnel จะเห็นว่าเราไม่
ต้องไปลงโปรแกรมที่อุปกรณ์ แต่ข้อควรระวังในการใช้ 6to4 
คือ 6to4 จะใช้ได้กับ public IPv4 Address เท่านั้น 

ภาพที่ 3 แสดงการก าหนดหมายเลข IPv6 ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ 

การท างานของระบบที่ได้ออกแบบไว้มีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน
ใหญ่ๆคือส่วนของ DNS Server และส่วนของเราท์เตอร์ ซึ่ง
มีหลักการท างานคือ เมื่อผู้ใช้ต่ออุปกรณ์เข้ากับเราท์เตอร์ 
เราท์เตอร์จะท าการแจกหมายเลข prefix ที่ได้มาจากการท า 
6to4 tunnel ไปให้กับอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ radvd (router 
advertisement daemon) ในการแจก จากนั้นอุปกรณ์
เหล่านั้นจะน าหมายเลข prefix ที่ได้มาจากเราท์เตอร์มาต่อ
กับ MAC Address ที่แปลงเป็น IPv6 โดยใช้หลักการ 
EUI64 ก็จะได้หมายเลข IPv6 ตัวอย่างเช่น IPv4 ของเราท์
เตอร์คือ 202.12.74.234 จะได้ prefix เป็น 
2002:ca0c:4aea:1234::/64 ซึ่งหาได้จากน า IPv4 มาแปลง
เป็นเลขฐานสิบหก จะได้ ca0c:4aeaน ามาต่อกับ 2002 
แล้วใส่หมายเลข subnet ต่อท้าย ซึ่งหมายเลข subnet จะ
ใส่หมายเลขอะไรก็ได้  ก็จะได้ prefix เป็น 
2002:ca0c:4aea:1234/64 สมมติว่าอุปกรณ์มีหมายเลข 
MAC Address เป็น 00-80-48-26-88-6B น าไปแปลงโดย
ใช้หลักการ EUI64 จะได้ 280:48ff:fe26:886b ซึ่งได้มาจาก 

ภาพที่ 4 แสดงการแปลง MAC Address ให้เป็นหมายเลข 
IPv6 โดยใช้หลักการ EUI64
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ดั งนั้นอุปกรณ์จะมีหมายเลข  IPv6 เป็น
2002:ca0c:4aea:1234:280:48ff:fe26:886b 

ภาพที่ 5 แสดงการส่งข้อมูลไปอัพเดทที่ DNS Server 

หลังจากนั้นเมื่อผู้ ใช้ต้องการก าหนดช่ือโฮสต์ให้กับ
อุปกรณ์ต่างๆ ผู้ใช้ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้โดเมนเนมที่ 
web interface บน DNS Server ก่อน อาจจะใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับเราท์เตอร์หรือไม่ก็ได้ จากนั้นจึงจะ
สามารถก าหนดช่ือโฮสต์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆผ่าน web 
interface บนเราท์เตอร์ได้ ซึ่งการก าหนดช่ือโฮสต์นั้น
จะต้องก าหนดผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับเราท์เตอร์
เท่านั้น เมื่อผู้ใช้ก าหนดช่ือโฮตส์แล้วกดปุ่ม submit ที่หน้า 
web interface โปรแกรมฝั่งเราท์เตอร์จะท าการส่งข้อมูล
ไปให้โปรแกรมฝั่ง DNS Server เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปอัพเดท
ที่ DNS Server โปรแกรมทางฝั่ง DNS Server จะน าข้อมูล
ที่ได้มาตรวสอบว่าครบถ้วนหรือไม่โดยใช้ md5sum ถ้าไม่
ถูกต้อง โปรแกรมฝั่งเราท์เตอร์จะต้องส่งข้อมูลมาใหม่ แต่ถ้า
ข้อมูลครบโปรแกรมทาง DNS Server จะท าการตรวจช่ือ
ผู้ใช้ รหัสผ่านละโดเมนเนมว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่
มีจะส่งข้อมูลไปบอกเราท์เตอร์ว่าข้อมูลผิด แต่ถ้ามีอยู่ระบบ
จะท าการน าข้อมูลไปอัพเดทที DNS Server ซึ่งถ้าหมายเลข 
IPv4 ของเราท์เตอร์มีการเปลี่ยนแปลง จะท าให้หมายเลข
prefix ที่แจกให้กับอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้น
โปรแกรมทางฝั่งเราท์เตอร์จะส่งข้อมูลใหม่ไปให้ที่ DNS 
Server อัตโนมัติโดยใช้หลักการของ hotplug ท าให้ผู้ใช้ยัง
สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ภายในบ้านผ่านโดเมนเนมได้แม้ว่า
หมายเลข IPv6 จะเปลี่ยนก็ตาม 

ภาพที่ 6 แสดงการท างานของระบบโดยรวม 

ภาพที่ 7 แสดงการท างานของ web interface ให้บริการ 
homeipv6.net 
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ภาพที่ 8 แสดงการท างานของ web interace บนเราทเ์ตอร์ 

ภาพที่ 9 แสดงการท างานของโปรแกรมหา MAC Address 

5. ผลด าเนินการวิจัย
ส่วนของเราท์เตอร์ในการสร้าง web บนตัวเราท์เตอร์

นั้นจะใช้ภาษา Haserl ( Html And Shell Embedded 
Report Language) เนื่อง web ที่มีอยู่บนตัวเราท์เตอร์ ใช้
ภาษานี้ เพราะว่าเราท์เตอร์ มีพื้นที่ในการเขียนน้อย ซึ่ง
ภาษา Haserl ใช้พื้นที่น้อยมากจึงเหมาะกับตัวเราท์เตอร์ 
อีกทั้งภาษานี้ยังมีลักษณะคล้ายกับ PHP อีกด้วย และยัง
สามารถท างานร่วมกับ shell script ได้ 

ในการใช้งานผ่านหน้า web นี้นั้น จะต้องไปลงทะเบียน
สมัคร account ที่ web ของ DNS Serverก่อนถึงจะ
สามารถใช้งานได้ ซึ่งการใช้งานนั้นผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล 
คือ ช่ือผู้ใช้ , รหัสผ่าน ,โดเมนเนมและช่ือโฮสต์ที่จะ
ก าหนดให้อุปกรณ์แต่ละตัว ซึ่งผู้ใช้จะต้องทราบว่า MAC 
Address ที่เห็นนั้นเป็นของอุปกรณ์ตัวไหน ซึ่งผู้ใช้สามารถ
เลือกได้ว่าจะก าหนดช่ือโฮสต์หรือไม่ก าหนด ถ้าต้องการ
ก าหนดช่ือโฮสต์ก็ให้กดที่ปุ่มหน้า MAC Address ของโฮสต์

นั้นๆ ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ได้กด หลังจากนั้นเมื่อกรอกข้อมูล
ครบแล้ว ก็กดปุ่ม submit จากนั้นเราท์เตอร์ จะท าการส่ง
ข้อมูลไปยัง DNS Server ผ่านทางโปรแกรมที่ได้เขียนไว้ 
เพื่อให้ DNS Server ท าการอัพเดทโฮสต์และ ipv6 ของ
โฮสต์นั้นๆ 

ซึ่ง web interface นี้จะมีฟังก์ชันในการตรวจสอบว่า
ผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งถ้าผู้ใช้กรอกไม่ครบถ้วน
ระบบจะท าการแจ้งข้อความเตือนดังรูป 4-36 แต่ถ้ากรอก
ข้อมูลครบถ้วนระบบจะท าการส่งข้อมูลไปอัพเดทยัง DNS 
Server และยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือ ฟังก์ชันในการป้องกัน
ผู้ใช้กรอกช่ือ domain name หลายช่ือ ซึ่งในความเป็นจริง
ผู้ใช้จะมี domain name เพียงอันเดียว กล่าวคือเมื่อผู้ใช้
พิมพ์ domain name ที่ช่องไหนก็ตามทางระบบจะท าการ
คัดลอกไปยังช่องอื่นๆ ด้วย [9] ดังรูป 4-37 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าเว็บเม่ือผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าเว็บเม่ือผู้ช้ากรอกโดเมนเนม 
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ภาพที 12 แสดงหน้าเว็บส าหรับให้ผู้ใช้ก าหนดช่ือโฮสต์และส่ง
ข้อมูลไปอัพเดท 

ภาพที ่13 แสดงหน้าเว็บเม่ือผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบ 

ภาพที่ 14 แสดงหน้าเว็บเม่ือผู้ใช้กรอกช่ือหรือรหัสผ่านหรือโดเมน
เนมผิด 

6. สรุป
โครงงานชุดนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่

โปรแกรมฝั่งเราท์เตอร์ โปรแกรมบนเครื่อง DNS Server
และส่วนติดต่อผู้ใช้ (web interface) โดยโปรแกรมแต่ละ
ส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

โปรแกรมฝั่งเราท์เตอร์ สามารถค้นหา MAC Address 
ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เช่ือมต่อกับเราท์เตอร์ได้ และสามารถ
ส่งข้อมูลไปปรับปรุงฐานข้อมูลบนเครื่อง DNS Server ผ่าน
โปรแกรม socket (5300/UDP) 

โปรแกรมบนเครื่อง DNS Server สามารถรับข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบโดเมนเนมก่อนที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลนั้นมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลด้วย md5sum และสิทธิ์ของการแก้ไขฐานข้อมูล 
ท้ายท่ีสุดโปรแกรมนี้สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลได้อัตโนมัติ 

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (web interface) ซึ่งแบ่งออกเป็นสอง
ระบบย่อยคือ โปรแกรมซึ่งท างานบน DNS Serverและ
โปรแกรมบนเราท์เตอร์ โดยโปรแกรมบน DNS Server 
สามารถรับลงทะเบียนโดยเพิ่มช่ือผู้ใช้ก าหนดหรือเปลี่ยน
รหัสผ่าน ส่งเมลล์ไปยังผู้ใช้เพื่อยืนยันการสมัครหรือกรณีที่
ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ก าหนดหรือเปลี่ยนโดเมนเนม ลบโฮสต์ใน
ฐานข้อมูลของ DNS Server ในขณะที่โปรแกรมบนเราท์
เตอร์นั้นสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ ช่ือผู้ใช้ รหัสผ่าน 
ช่ือโฮสต์ และโดเมนเนม หลังจากนั้นส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง 
DNS Server เพื่อปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 9% 
ของจีดีพีซึ่งนับว่าสูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการพยายาม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อดึงดูดรายได้เข้าประเทศ 
ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ช่องทาง 
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต 
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเป็น
ข้อมูลพื่นฐานธรรมดา ไม่มีสิ่งน่าสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบแอน
ดรอยด์ ขึ้ น เพื่ อ เป็น เครื่ อ งมื อน าชมวัดพระแก้ ว  ใน
แอพพลิเคช่ันนี้ประกอบไปด้วย การน าชมปฏิมากรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ระบบนี้ได้
น าไปให้นักท่องเที่ยวจ านวน 30 คนได้ทดลองใช้ ผลปรากฎ
ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลาง 
และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงความเร็วในการแสดงผล และ
อยากให้มีการแสดงภาพ 3 มิติประกอบจะท าให้น่าสนใจ
ยิ่งข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชั่น; วัดพระแก้ว; ระบบน าเที่ยว 
 
 
1. บทน ำ 

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 รายได้จากการท่องเที่ยวคิด
เป็น 9% ของจีดีพีซึ่งนับว่าสูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการ
พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อดึงดูดรายได้เข้า

ประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ 
ช่องทาง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ทาง
อินเทอร์เน็ต และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศ
ไทยที่ได้รับความนิยมมาก คือวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก สังเกตได้จากวัดพระแก้วนั้นมี
การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกมากขึ้น ซึ่งเวลา
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดพระแก้ว จะได้รับข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากทัวร์น าเที่ยว เอกสารประกอบที่ภายในวัดมีให้ 
และตามเว็บไซต์ต่างๆที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระแก้ว 
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้บริการทางเว็ปไซต์ค่อนข้างเป็น
ข้อมูลพื้นฐานธรรมดา ไม่มีสิ่งน่าสนใจ เป็นข้อมูลวัดพระแก้ว
ที่ไม่ครบถ้วน  ประกอบกับปัจจุบันโทรศพท์เคลื่อนที่หรือ
สมาร์ทโฟนเป็นเหมือนองค์ประกอบหนึ่งที่คนเราใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารโดยการโทร 
และโทรศัพท์ยังสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการทางด้ านข่ าวสารข้อมู ลต่ า งๆ ได้ทุ กที่ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ท
โฟนที่ มี ผู้ ใ ช้จ านวนมาก การพัฒนาแอพลิ เค ชันบน
ระบบปฏิบัติการนี้ จะท าให้เข้าถึงผู้ใช้ได้เป็นจ านวนมาก 

ดังนั้น ทีมผู้พัฒนาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบน า
เที่ยววัดพระแก้ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ที่สนใจชมข้อมูลวัดพระแก้ว ซึ่ งประกอบไปด้วย ชม
ปฏิมากรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม
ของวัดพระแก้ว  ซึ่ ง เลือกชมได้ตามความสนใจของ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ระบบน าเที่ยววัดพระแก้วยังแก้ปัญหาของ
ระบบงานเดิม ท่ีให้ข้อมูลของวัดพระแก้วที่ไม่ครบถ้วน ที่จะ
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เสนอเพียงบางส่วนภายในวัดพระแก้วเท่านั้น และบางระบบ
น าเสนอแค่รูปภาพแต่ไม่มีรายละเอียดประกอบภาพนั้นๆ 
ท าให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้นระบบน า
เที่ยววัดพระแก้ว จะสามารถให้ความรู้ ข่าวสารต่างๆและ
กิจกรรมภายในวัดพระแก้วอย่างครบถ้วน 

 

2. ลักษณะระบบงำน 
 คุณลักษณะของระบบงำนใหม่และกำรน ำไปใช้
มีดังนี้ 

(1) แอพพลิเคช่ันไกด์น าเที่ยวนี้ให้ความรู้ในเรื่องของ
เส้นทางและข้อมูลภายในวัดพระแก้ว เพื่อเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งผู้ใช้จะได้รับประโยชน์ในการใช้เป็น
เครื่องมือในการดูข้อมูลและเส้นทางภายในวัดพระแก้วได้ 
โดยเปลี่ยนจากการจ้างไกด์น าเที่ยวที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มา
เป็นใช้แอพพลิเคชั่นน าเที่ยววัดพระแก้วแบบฟรีๆ 

(2) ระบบสามารถเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของวัด
พระแก้ว 

(3) ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัดพระแก้ว
ใด ้

(4) ผู้ใช้สามารถเลือกดูแผนที่การเดินทางไปยังวัดพระ
แก้วได้ 

(5) ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลตามต าแหน่งปัจจุบันที่ผู้ใช้อยู่ใน
ขณะนั้น 

(6) ผู้ใช้สามารถดูข่าวสารเกี่ยวกับวัดพระแก้ว 
 

3. วิธีด ำนเนินกำรวิจัย 
(1) กำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น         
ก. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 

ผู้ท าวิจัยต้องการออกแบบฐานข้อมูลและจ าลองข้อมูล
เกี่ยวกับระบบน าเที่ยววัดพระแก้ว ซึ่งต้องท าการรวบรวม
ความต้องการจากผู้ใช้ ว่ามีความต้องการใดบ้าง มีเอกสาร
ใดบ้างที่เกีย่วข้องกับระบบ 

ข. ศึกษาขั้นตอนการท างาน ขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวม
ข้อมูลซึ่งได้จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องและสังเกตลักษณะ
สารสนเทศที่ผู้ใช้ได้รับในปัจจุบันรวมทั้งอุปสรรคที่พบใน
ปัจจุบัน มาเรียบเรียงล าดับการท างานเพื่อน ามาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาในขั้นตอนต่อไป 

ค. ศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ขั้นตอนนี้เป็น
การศึกษากระบวนการ วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในกา
พัฒนาระบบซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบ ภาษาที่ใช้พัฒนาส่วนน าเข้าข้อมูลและติดต่อผู้ใช้คือ 
JAVA และระบบการจัดการฐานข้อมูลคือ phpMyAdmin 
Database Manager Version 2.10.2 

ง. ศึกษาวิธีการประเมินผลของระบบ โดยการศึกษาการ
สร้างแบบประเมิณประมาณค่า 5 ระดับ แล้วหาค่าเฉลี่ย(X) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

(2) กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
    เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากความต้องการของผู้ใช้มา

ท าการศึกษาวิเคราะห์ และแสดงขั้นตอนการท างานของ
ระบบ 

 
 
2.1 แผนภำพ Use case สามารถแสดงได้ด้วย Use 

case  ดังตารางที่ 1 และ แผนภาพท่ี 1 
 
 

ตารางที่ 1 Use case ของระบบ 
Actor Use Case 
User ดูแผนท่ีการเดินทางไปยังวัดพระแก้ว 

ดูข้อมูลตา่งๆเกี่ยวกับวัดพระแก้ว 
ดูข้อมูลตามต าแหน่งปัจจุบัน 
ดูข่าวสารเกี่ยวกับวัดพระแก้ว 

Admin เพิ่มปรับปรุงข่าวสารข้อมลูของวัดพระ
แก้ว 
เข้าสู่ระบบ 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดง Use case ของระบบ 
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2.2 Activity diagram ของระบบ แสดงให้เห็นได้ดัง

ภาพที่ 2 ถึง 8 

 
ภาพที่ 2 Activity diagram การดูแผนที่การเดินทางไป

ยังวัดพระแก้ว 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 Activity Diagram การดูข้อมูลตา่งๆเกี่ยวกับ 
วัดพระแก้ว 

 

 
ภาพที่ 5 Activity Diagram การดูข่าวสารเกี่ยวกับ 

วัดพระแก้ว 
 

 
ภาพที่ 6 Activity Diagram การดูข้อมูลตามต าแหน่ง

ปัจจุบัน 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 7 Activity Diagram การเพิ่มปรับปรุงข่าวสารข้อมลู

ของวัดพระแก้ว 
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ภาพที่ 8 Activity Diagram การ login เข้าสู่ระบบ 

 
 2.3 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ ระบบนี้เป็นแอปพลิ
เคช้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เช่น โทรศัพท์มือถือแลแท็บเลต็ เป็นต้น ในส่วนของหน้าจอ
ระบบ หน้าจอหลัก สามารถแสดงได้ดังนี ้
 กำรสร้ำงระบบและพัฒนำระบบ 
 ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างส่วนทิ่ติดต่อกับผู้ ใช้ ซึ่งใน
ปัจจุบันก็จะเป็นการติดต่อในแบบกราฟิกท่ีเรียกว่าแบบ GUI 
(Graphic User Interface) ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ด้วย
ความสะดวกสบาย 
 

4. กำรทดสอบและปรับปรุงระบบงำน 
 ได้แบ่งข้ันตอนการทดสอบออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  
 4.1 การทดสอบโดยผู้พัฒนาโปรแกรมใช้วิธีการทดสอบ
ระบบ Black box Testing โดยท าการทดสอบการท างาน
ของระบบทั้งหมด หาข้อบกพร่องของระบบ หลังจากนั้นท า
การแก้ไขปรับปรุงระบบ ให้ดีขึ้น 
 4.2 การทดสอบโดยกลุ่มตัวอย่าง หากเกิดข้อผิดพลาด
ของระบบและมีข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้พัฒนาจะน ามาแก้ไข
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

5. กำรประเมินผลระบบ 
 สถิติที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (Description Statics) ในการวัดค่ากลางของ
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือ
ค่าเฉลี่ย(Mean) ดังสมการที่ 1 และวัดการกระจายของ
ข้อมู ล โดยใ ช้ค่ าส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตร ฐาน  Standard 
Deviation) ดังสมการที่ 2 รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ค่าสถิติ SPSS ดังนี ้

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Arithmetic Mean) 

   (สมการที่ 1) 

  แทนเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 

  แทนผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 

  แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  

ค่าส่วนเลี่ยงเบนมาตรฐาน(Arithmetic Mean)

  (สมการที่ 2) 

  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  แทนเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 

  แทนค่าของข้อมูล 

  แทนจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
 เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพของโปรแกรมพิจารณา
จากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ประสิ ทธิ ภ าพของ โปรแกรม ไ ด้ ก าหนด เ กณฑ์ โ ด ย
ประกอบด้วยมาตรอันดับ(Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 
ระดับ และมาตรฐานอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ตามวิธีของ
ไลเคิร์ทLikert ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบ 
ระดับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ควำมหมำย เชิง
คุณภำพ 

เชิงปริมำณ 

ดีมาก 4.51-5.00 ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดบัดีมาก 

ด ี 3.51-4.50 ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดบัด ี

ปานกลาง 2.51-3.50 ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดบั 
ปานกลาง 

ปรับปรุง 1.51-2.50 ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดบั
ปรับปรุง 

ไม่
เหมาะสม 

1.00-1.50 ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดบัไม่
เหมาะสม 
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6. บทสรุป 
 ระบบน าเที่ยววัดพระแก้วพัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจชมข้อมูลวัดพระแก้ว และ
ใช้งานแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ภายในวัดพระแก้วมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์หลักของระบบนี้ 
คือ ความสามารถในการดูข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ดูแผนที่
การเดินทางไปยังวัดพระแก้วได้และดูข้อมูลตามต าแหน่ง
ปัจจุบันท่ีผู้ใช้อยู่ในขณะนั้นได้ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ท
โฟนในยุคปัจจุบันสามารถเ ช่ือมต่ออินเตอร์ เน็ตเพื่ อ
ตอบ สน องควา มต้ อ ง ก า รทา งด้ า น ข่ า ว ส า รข้ อมู ล 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการบนสมาร์ท
โฟนที่ มี ผู้ ใ ช้จ านวนมาก การพัฒนาแอพลิ เค ชันบน
ระบบปฏิบัติการนี้จะท าให้เข้าถึงผู้ใช้ได้เป็นจ านวนมาก วัด
พระแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมมาก
ขึ้น สังเกตได้จากวัดพระแก้วนั้นมีการจัดเตรียมสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากขึ้น ระบบน าเที่ยววัดพระแก้วจัดท าขึ้นเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีสนใจ สามารถเลือก
ดูข้อมูลตามความสนใจของตนเอง ระบบนี้มีการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลวัดพระแก้วบนเครืองแม่ข่าย และพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือส าหรับน าเที่ยววัดพระ
แก้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมา
แสดงผลบนหน้าจอมือถือ 
 จากการประเมินการใช้งานโปรแกรมจากกลุ่มตัวอย่าง 
30 คน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับ
ปานกลาง และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงความเร็วในการ
แสดงผล และอยากให้มีการแสดงภาพ 3 มิติประกอบจะท า
ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
มาขาดความน่าสนใจและความเร็วในการแสดงผลก็มีความ
ล่าช้า ดังนั้นแอพลิเคชันนี้ควรจะพัฒนาให้มีความเร็วในการ
แสดงผลและมีความน่าสนใจมากกว่านี้ 
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เว็บแอพพลิเคชัน่เพ่ือสืบค้นพรรณไม้มงคลและเสนอแนะแนวทางในการจดัสวนขนาดเล็ก
Web Application for Searching Auspicious Plants and Providing Guidelines for 

Small-Scaled Landscape Design. 
กนิ ฐ์ ผดุงพง ์  ภิ รา พันธ์เพ็ง  รัชดาพร คณา ง  ์

าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ภาค ิชาค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร ์
ม า ิทยาลยั ิลปากร ิทยาเขตพระราช ัง นามจันทร์ .เมื ง จ.นครปฐม  
. .  . .  . .

บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอการสืบค้นพรรณไม้มงคลและเสนอ

แนวทางในการจัดสวนขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ ในรูปแบบเว็บ
แอพพลิเคช่ันซึ่งจะแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ดูแล
ระบบจะสามารถ เพิ่ม,แก้ไข ข้อมูลพรรณไม้มงคล และ
ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถท าการค้นหาข้อมูลพรรณไม้ โดย
เว็บแอพพลิเคช่ันที่พัฒนานี้มีแบบแปลนช่วยเป็นแนวทางใน
การจัดสวนขนาดเล็ก ซึ่งผู้ใช้สามารถลองเลือกพรรณไม้ใส่
แบบแปลงได้ด้วยตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเว็บ
แอพพลิเคช่ันจะมีการค านวณปริมาณพรรณไม้ตามที่ผู้ใช้ได้
ออกแบบไว้ 

This article presents searching auspicious plant 
and providing guidelines organize a small garden. 
This web application provides 2 type of users: 
administrator can add and edit auspicious plants. 
And general users can searching plants. In 
addition to provide auspicious plant, the 
application guide the user to create the small 
garden, and suggest some special plants that 
appropriate to the users’ fortune. Then the user 
can select plants put on plot manually. Upon 
completion of the process, web application can 
calculate amount of all plant that appear in the 
template of garden. 

ค ำส ำคัญ : พรรณไม้มงคล  นขนาดเล็ก  จัด น  เ ็บ
แ พพลิเคชั่น    

1. บทน ำ
การจัด นเป็นการช่ ย ร้างบรรยากา บริเ ณร บ

บ้านใ ้ดูร่มรื่น ดช่ืน ด้ ยเนื้ ที่  า รับจัด นข งบ้านใน
ปัจจุบันมีพื้นที่จ ากัด การจัด นขนาดเล็กจึงเป็นที่นิยม การ
จัด นบริเ ณบ้านผู้ที่ต้ งการจัด นด้ ยตนเ ง าจ
ต้ งการแน ทางในการเริ่มต้น ่ นใ ญ่ผู้เริ่มต้นจัด นจะ
ท าการ ืบค้นข้ มูลจาก ินเต ร์เน็ต นัง ื  เป็นต้น ซึ่งใน
บางครั้งไม่ ามารถค้น าข้ มูลพรรณไม้ตามที่ต้ งการ

รื ไม่ครบตาม ัตถุประ งค์ ท าใ ้ต้ งเ ียเ ลาในการ
ค้น าข้ มูลมากก ่า นึ่งครั้ง ีกท้ังผู้จัด น าจไม่ทราบถึง
ลัก ณะการดูแลพรรณไม้แต่ละชนิดที่เลื กมาจัด น ากผู้
จัด นจ้างผู้รับเ มาจะมีค่าใช้จ่ายค่ นข้าง ูง เช่น ค่า

กแบบ ค่าแรง ค่าต้นไม้ ค่าขน ่ง ร มไปถึงค่า ุปกรณ์ 
โดยเฉลี่ยค่าจัด น ยู่ที่  บาท/ตารางเมตร(เฉพาะ
ค่าแบบ) ดังนั้นการจัด นด้ ยตนเ งถื ่าเป็นที่นิยมกัน
มากในปัจจุบัน 

เนื่ งจากคนไทยมีพื้นฐานด้านการเก ตรมาแต่โบราณ 
มีค ามเช่ื ในเรื่ งข งโชคลาง เช่ื ่าต้นไม้ที่มีช่ื เกี่ย กับ
ค ามเจริญถื ่าจะน า ิริมงคลมาใ ้ บ้านเรื นค รจะปลูก
ต้นไม้ที่เป็นมงคลกับชี ิต  คนไทยนิยมปลูกตามทิ ต่าง  
รื ตามรา ีเกิด ่งผลใ ้เ ริมโชคลาภ า นา น า ิริมงคล

มา ู่ ป้ งกันไม่ใ ้ ิ่งเล ร้ายเกิดขึ้นกับบ้านเรื นและผู้ ยู่
า ัย ตั ย่างพรรณไม้มงคล เช่นพุทธรัก าค รปลูกไ ้ร บ

บ้านเชื่ ่าจะช่ ยป้ งกันไม่ใ ้เกิดภยันตรายใด  โป๊ยเซียน 
เช่ื ่า ากปลูกจนไ ้ด กครบ  รื   ด ก จะ ยู่เย็น
เป็น ุขและมีโชคลาภ เ มาะกับผู้ที่เกิด ันจันทร์ ังคาร พุธ 
ุกร์ และ าทิตย์ เ มากับรา ีรา ีมังกร กันย์ กุมภ์ เม  

และธนู เป็นต้น 

       ( )  
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 งานประเภทนี้มีผู้ นใจพัฒนา ยู่ ลาก ลายรูปแบบ
ด้ ยกัน ในรูปแบบข งโปรแกรม โดย มาเรียม ด มะ  ได้
พัฒนา กแบบโปรแกรมเ ริม ( ) ร่ มกับโปรแกรม
นาโนเคด ( ) ซึ่งเป็นโปรแกรม  า รับเขียนแบบ
ข งนัก ถาปนิก เป็นผู้ที่มีค ามรู้ทางด้าน ถาปัตยกรรม ภูมิ
ถาปัตยกรรม โดยโปรแกรมเ ริมนี้มีค าม ามารถในการ

ค้น าต้นไม้ที่เ มาะ มกับลัก ณะภูมิประเท ไทย และ
น ามาใช้เป็น งค์ประก บในการ าดลงในแบบ  มิติ 
โปรแกรมเ ริมยังเก็บข้ มูลที่ผู้ใช้เลื กใช้เ มื นกับการนับ
จ าน นต้นไม้ และ ่งค่า กมาเป็นในรูปแบบข งโปรแกรม
ไมโครซ ฟต์เ ็กเซล (  ) ในการใช้โปรแกรม
เ ริมต้ งท าการติดตั้งโปรแกรมนาโนเคด ( ) และ
่ นโปรแกรมเ ริม ( ) ผู้ใช้งานค รต้ งมีค ามรู้ด้าน

ภูมิ ถาปัตยกรรม เ มาะกับงานการ กแบบ นขนาด
ใ ญ่ โปรแกรมการ์เด้นแพนเน ร์ (  ) .  

 ามารถ กแบบ นโดยมี ัญลัก ณ์ที่เข้าใจง่าย และมี
ตั ย่างการจัด น ามารถปรับ ี ขนาด ข งแบบต้นไม้ 
ด กไม้ มีระยะทดล งใช้  ัน เมนูค่ นข้างเย ะเกิน
ค ามจ าเป็น  

่ นงานในรูปแบบเ ็บแ พพลิเคช่ัน นไลน์ การ
ประยุกต์ใช้เ ็บแ พพลิเคช่ันลุมซี่  และบ ล์ซามิคก์  มี
รูปแบบการใช้งานคล้ายกัน เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ลาก าง เพื่ กแบบใ ้ดู เ มื นจริง ามารถบันทึก

กมาในรูปแบบไฟล์รูปภาพ ซึ่งลุมซี่จะท างานค่ นข้างช้า 
่ นบ ล์ซามิคก์จะมีประ ิทธิภาพ ูง แต่ผู้ ใช้ก็ต้ งท าการ

ซื้ ลิข ิทธ์ิ ราคาค่ นข้าง ูง  
่ น งาน ในรูปแบบ โมบายแ พพลิ เค ช่ัน   

  ช่ ยในการจัด นภูมิทั น์ ย่าง
ง่าย เป็นการน าภาพถ่ายมาเป็นพ้ืน ลังเปรียบเ มื น นที่
ผู้ใช้ต้ งการ กแบบ มีเครื่ งมื เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนพื้นผิ  
ามารถแทรกต้นไม้ ด กไม้ เฟ ร์นิเจ ร์ต่าง  และ ามารถ

บันทึกและแบ่งปันตาม ังคม นไลน์พร้ มกับรายละเ ียด
ที่ ผู้ ใช้ ได้ กแบบไ ้  แต่จ าน น ัตถุ ในฐานข้ มูล ไม่

ลาก ลาย มีจ ากัด ากผู้ใช้ต้ งการฐานข้ มูลที่ มบูรณ์ 
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 ผู้พัฒนาจึงมีแน คิดพัฒนาเ ็บแ พพลิเคชั่นเพ่ื ร บร ม
ข้ มูลพรรณไม้มงคลที่เป็นประโยชน์ใ ้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้ ามารถ
น าข้ มูลพรรณไม้ภายในเ ็บแ พพลิเคช่ันมาใช้งานท าใ ้
เกิดค าม ะด ก โดยผู้ใช้ ามารถค้น าพรรณไม้มงคลโดย
การใ ่ช่ื พรรณไม้ รื ใ ่เง่ื นไขที่ผู้ใช้ต้ งการ  ีกทั้งผู้ใช้
ามารถจ าล งการ กแบบ นขนาดเล็กข งตนเ ง  

2. ควำมรู้ฮวงจุ้ยกำรจัดสวน[7]
ลักในการจัด น น้าบ้านเพื่ เ ริม งจุ้ยมี ิ่งที่ค ร

ค านึงถึง ต าแ น่งข ง นค ร ยู่ทางทิ ตะ ัน กข ง
บริเ ณบ้านโดยมีค ามเช่ื ่าทิ ตะ ัน กเป็นทิ ที่พระ
าทิตย์ขึ้นจะช่ ยเ ริมใ ้ต้นไม้ดู ดช่ืน และ นค รมี
งค์ประก บข งธาตุทั้ง  คื  ต้นไม้ ากบ้านมีพื้นที่ไม่

ใ ญ่มากไม่ค รปลูกต้นไม้ที่มีขนาดใ ญ่ และค ร ลีกเลี่ยง
ต้นไม้ที่ มี นามเช่ื ่าจะ ่งผลกระทบต่ คนในบ้าน (ธาตุ
ไม้) น้ าพุ ่างบั  บ่ ปลา บ่ น้ า ระน้ า น้ าตกต้ ง ัน น้า
เข้าบ้านเ ม เพราะเชื่ ่าน้ าจะไ ลน าเงินท งโชคลาภเข้า
บ้าน ่ นรูปร่างลัก ณะทั้ง มดค รใช้ รื ท าใ ้เป็นรูปทรง
โค้งมน (ธาตุน้ า) แ งแดด ่ งถึง (ธาตุไฟ) มีดินที่ มบูรณ์
(ธาตุดิน) และการตกแต่ง น ย่าง ยงาม ินที่ใช้ในการ
ตกแต่ง มค รมีลัก ณะโค้งมน ้าม าง น้าบ้าน รื
บริเ ณที่ตรงกับประตูบ้าน (ธาตุท ง) 

รูปที่ 1 จ ำลองกำรจัดสวนตำมฮวงจุ้ย 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน
กระบ นการจัด นด้ ยตนเ งโดยใช้เ ็บแ พพลิเคช่ัน

โดยเ ็บแ พพลิเคช่ันจะช่ ยเป็นแน ทางใ ้แก่ผู้ที่ต้ งการ
จัด นด้ ยตนเ ง เ ็บแ พพลิเคชั่นจะมีคลังข้ มูลพรรณไม้
มงคลที่เ มาะแก่การจัด นพร้ มข้ มูลที่เป็นประโยชน์ใ ้
ผู้ใช้ได้ท าการเลื กน าไปใช้ และเ ็บแ พพลิเคช่ันมีจ าล ง
แบบ นเพื่ เป็นแน ทางใ ้แก่ผู้ใช้ ร มทั้งมีแบบแปลงใ ้
ผู้ใช้ล งจัด างพรรณไม้ตามต้ งการ 
 เ ็บแ พพลิเคช่ันพัฒนาขึ้นโดยภา าเ ชทีเ ็มแ ล 
( ) เป็นโครง ร้าง ลักใน น้าเ ็บแ พพลิเคช่ัน  ซี
เ เ  ( ) เป็น ่ นข งการจัดรูปแบบการแ ดงผลใน
น้าเ ็บแ พพลิเคช่ัน และภา าจา า คริปต์ ( ) 

ช่ ยใ ้ เ ็บไซต์มีการต บ น งผู้ใช้งานได้มากขึ้น  ่ น
เครื่ งมื การพัฒนาในเ ็บแ พพลิเคช่ันนี้ ได้แก่ ซับลาม
เท็กซ์  (   ) ใช้เขียนชุดค า ั่งการท างาน  
แซมป์  (  . . ) ใช้จ าล งเ ็บ เซิ ร์ฟ เ ร์  (  

) เพื่ ไ ้ทด บ คริป รื เ ็บไซต์ในเครื่ ง 

       ( )  
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3.1 กำรออกแบบฐำนข้อมูล 

รูปที่ 2 ER Diagram 

ดังรูปที่  เ ็นได้ ่า ตารางต้นไม้( ) เก็บรายละเ ียด
ข งต้นไม้ ซึ่งเ ็บแ พพลิเคช่ันท าการแบ่งประเภทพรรณไม้
ที่เ มาะกับการจัด น กเป็น พรรณไม้ประธาน(ไม้ยืน
ต้น) พรรณไม้กลุ่มนี้ใช้เพียงไม่มากในการจัด น าจปลูก
เพียงต้นเดี่ย รื เป็นกลุ่มก  พรรณไม้ระดับร ง(ไม้พุ่ม) 
พรรณไม้กลุ่มนี้จะเป็นพรรณไม้ที่ ลาก ลาย ใช้เ ริมต้นไม้
ประธานข ง นใ ้มีค ามโดดเด่นยิ่งขึ้น และพรรณไม้คลุม
ดิน พรรณไม้กลุ่มนี้จะเ ริมค าม ยงามข ง นใน
ภาพร มแล้  ยังใช้เก็บค ามเรียบร้ ยในบางมุมม งที่ไม่
น่าดูและไม่ ามารถแก้ไขปัญ าด้ ย ิธี ื่นได้ ่ นตารางรา ี 
( ) ทิ ทาง ( ) ัน เกิ ด  ( ) และด้ าน
มงคล ( ) เป็น ่ นประก บในการ ธิบายตาราง
ต้นไม้ ( )  

3.2 กำรออกแบบระบบผู้ใช้ 

รูปที่ 3 Use Case Diagram 

จากรูปที่   เ ็บแ พพลิเคช่ันนี้แบ่งผู้ ใช้งานเป็น  
ประเภท ได้แก่ 

. . . ผู้ดูแลระบบ จะ ามารถด าเนินการได้ดังนี ้

 ท าการเพิ่มข้ มูลพรรณไม้มงคล โดยใ ่รายละเ ียด
ข้ มูลพรรณไม้ที่ระบบก า นด 

         รูปที่ 4 ตัวอย่ำงหน้ำจอเพิ่มข้อมูลพรรณไม้มงคล 

 ท าการแก้ไขข้ มูลพรรณไม้มงคล ซึ่งจะท าการแก้ไข
ปรับปรุงข้ มูลพรรณไม้ที่มี ยู่ 

      รูปที่ 5 ตัวอย่ำงหน้ำจอแก้ไขพรรณไม้มงคล 

. . . ผู้ใช้งานท่ั ไป จะ ามารถด าเนินการได้ ดังนี ้
 การ ืบค้นพรรณไม้ จะท าการค้น าได้  ลัก ณะ 
คื การ ืบค้นพรรณไม้แบบใช้ค าค้นผู้ใช้งานต้ งท า
การกร กช่ื พรรณไม้ ซึ่งช่ื ไม่จ าเป็นต้ งเป็นค า
มบูรณ์  

รูปที่ 6 ตัวอย่ำงหน้ำจอสืบค้นแบบใช้ค ำค้น 

และการ ืบค้น ีกลัก ณะ นึ่ ง คื  การ ืบค้น
พรรณไม้แบบมีเง่ื นไข ผู้ใช้งานต้ งท าการเลื ก
เง่ื นไขซึ่งเง่ื นไขแบ่ง กเป็น ใ ่ ัน/เดื น/ปี 
เกิด ซึ่งระบบจ าท าการแปลงเป็น ช่ื ันกับรา ี 
เลื กตามการเ ริมด งซะตา ระบบจะแบ่ ง

       ( )  
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กเป็น ด้าน น้าที่การงาน การเงิน ค ามรัก 
โชคลาภ และร่มเย็นเป็น ุข และเลื กประเภท
พรรณไม้ ซึ่งระบบแบ่งเป็น ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้
คลุมดิน ซึ่งผู้ใช้ ามารถท าการเลื กการเ ริมด ง
ชะตากับประเภทต้นไม้ ได้มากก ่า นึ่ง รื ไม่
เลื กก็ได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการ ืบค้นพรรณไม้จะ
ยู่ในรูปแบบรายการช่ื ข งพรรณไม้ที่ตรงตาม

การ ืบค้น น กจากนี้ผู้ใช้ ามารถเลื กรายการ
พรรณไม้จากผลลัพธ์เพื่ แ ดงรายละเ ียดข ง
พรรณไม้นั้น  

รูปที่ 7 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรสืบค้นแบบมีเงื่อนไข 

 จ าล งแน ทางในการจัด น ผู้ใช้ต้ งกร กขนาด
พื้นที่ ข ง นที่ท าการจ าล ง โดยระบบจะจ ากัด
ขนาดไม่เกิน  เมตร( นขนาดเล็ก) และระบบ
จะใ ้ผู้ใช้ท าการเลื กด้านที่จะเ ริม ค ามมงคล
(การงาน การเงิน ค ามรัก โชคลาภ ร่มเย็นเป็น ุข) 
 เลื ก ัน/เดื น/ปี เกิด ระบบท าการแปลงเป็นช่ื
ันและรา ี  เลื กทิ ข งผู้ใช้ ทั้งนี้ผู้ใช้จะเลื ก
รื ไม่ก็ได้ ลังจากที่ผู้ใช้กร กข้ มูลเบื้ งต้นแล้  

ระบบจะใ ้ผู้ใช้เลื กแบบแปลนจ าล งที่ระบบได้
กแบบไ ้  แบบ รื ผู้ใช้จะเลื กแบบแปลน ่าง

เพื่ ท าการจ าล งด้ ยตนเ งได้เช่นกัน จากนั้นจะ
เป็น ่ นที่ผู้ใช้ ามารถลาก างพรรณไม้ไ ้ในแปลน
ที่ผู้ใช้เลื กก่ น น้านี้ ซึ่งพรรณไม้ที่จะน ามาลาก
างนั้น จะเป็นพรรณไม้ที่ตรงตาม ัตถุประ งค์ตาม

เง่ื นไขที่ผู้ใช้กร กมาในขั้นต้น โดย ลักการลาก
างนี้จะได้ทฤ ฎีลาก าง (   ) เป็น

การเคลื่ นย้าย ัตถ ุ( ) โดยการใช้เมา ์ลาก
จากจุด นึ่งไปยัง ีกจุด นึ่ง ซึ่งจุดที่ลากไป างนั้น

ต้ งเป็นจุดที่ทุกก า นดไ ้ใ ้ ามารถ างได้ในการ 
   มีเ ตุการณ์ดังนี้       

  เกิดขึ้นเมื่ เริ่มลาก ัตถ ุ( )  
  เกิดขึ้นขนาดก าลังลาก ัตถุ  ( ) 
  เกิดขึ้นเมื่ ลาก ัตถุ ( ) เข้า 

   ไปในจุด ที่ก า นด  
  เกิ ด ขึ้ น เมื่ ล าก ัต ถุ  ( ) 
  ภายในจุดที่ก า นด 
  เกิดขึ้นเมื่ าง ัตถุ ( ) ภายในจุด 
  ที่ก า นด   
  เกิ ด ขึ้ น เมื่ ท า ก า ร ล า ก ั ต ถุ 
( ) กจากเป้า มาย 
  เกิดขึ้นเมื่ ิ้น ุดกระบ นการท างาน  

รูปที่ 8 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรจ ำลองแบบแปลน 

เมื่ ผู้ใช้พ ใจกับ นที่ กแบบไ ้ ระบบจะท า
การ รุปผลจ าน นพรรณ ไม้ ที่ ใช้พ ร้ มกั บ
รายละเ ียดพรรณไม้ ทั้งนี้ผู้ใช้ ามารถบันทึกแบบ
แปลนพร้ มกับรายละเ ียดพรรณไม้ที่ได้ กแบบ
ไ ้ได้ในรูปแบบข ง  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 เ ็บแ พพลิเคช่ันจะช่ ยในการค้น าพรรณไม้มงคลที่
เ มาะกับการจัด นขนาดเล็ก ซึ่งในการค้น าจะมีการ
ค้น าแบบค าค้นโดยการใ ่ช่ื พรรณไม้ภา าไทย และการ
ค้น าแบบใ ่เง่ื นไข เช่น ค้น าแบบค าค้นโดยใ ่ค า ่า 
โป๊ย  ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นพรรณไม้ โป๊ยเซียน พร้ มกับรายระ

เ ียดต่าง ที่เกี่ย กับโป๊ยเซียน ดังรูปที่  

       ( )  
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     รูปที่ 9 ตัวอย่ำงหน้ำจอผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรค้นหำ 

ทั้งนี้เ ็บแ พพลิเคช่ันยังช่ ยในการจ าล ง กแบบการ
จัด นเพื่ เป็นแน ทาง  า รับผู้ที่เริ่มต้น ไม่มีค ามรู้ด้าน
จัด น รื ม ง าไ เดียในการจัด นในรูปแบบต่าง  
เ ็บแ พพลิเคช่ันจะ ามารถใ ้ผู้ใช้ท าการบันทึกแบบแปลน
ที่ผู้ใช้ได้ท าการ กแบบไ ้ ร มทั้งรายละเ ียดพรรณไม้ 
จ าน นที่ใช้พรรณไม้ ยู่ในรูปข งไฟล์  เพื่ ะด กต่
ผู้ใช้ที่จะดูรายละเ ียดต่าง ที่ผู้ใช้ได้ กแบบ 

 รูปที่ 10 ตัวอย่ำงแบบแปลนเสร็จสมบูรณ์ 

จากรูปที่  ผู้ใช้ได้ท าการ กแบบเ รจ็ มบูรณ์ เ ็บ
แ พพลิเคชั่นจะแ ดงพรรณไม้ ประเภท และจ าน นพรรณ
ไม้ทีไ่ด้ท าการ กแบบ ยู่ในลัก ณะข งตารางที่  

  ตำรำงที่ 1 ตัวอย่ำงกำรปริมำณพรรณไม้ที่ผู้ใช้ออกแบบ 

สรุป 
 เ ็บแ พพลิเคช่ันนี้จะช่ ยเป็นแน ทางใ ้แก่ผู้ที่ต้ งการ
จัด นบริเ ณบ้านขนาดเล็กด้ ยตนเ ง ใ ้ข้ มูลเกี่ย กับ
พรรณไม้มงคลที่ผู้ใช้ท าการค้น าเพื่ เป็นประโยชน์ในการ
ดูแลรัก า ร มถึงจ าล งแบบเพื่ เป็นแน ทางใ ้ผู้ใช้น าไป
ปรับเปลี่ยนตามค ามช บและค ามเ มาะ มกับพื้ นที่
บริเ ณบ้านข งตน 

อ้ำงอิง 
 ุไร จิรมงคลการ  พิมพ์ครั้งแรก   นัง ื  คู่มื

คนรักต้นไม้ ชุดที่  พรรณไม้นามมงคล  านักพิมพ์บ้าน
และ น 

 ม า เรี ย ม  ด ม ะ    ก าร พั ฒ น า โป รแ ก ร ม
ค มพิ เต ร์เพื่ ช่ ยในการ ืบค้นพรรณไม้ในการ กแบบ
ภูมิ ถาปัตยกรรม  ปริญญานิพนธ์ ิทยา า ตร์ม าบัณฑิต 
ภาค ิชาเทคนิค ถาปัตยกรรมบัณฑิต ิทยาลัย ม า ิทยาลัย
ิลปากร 
 โปรแกรม   .   นไลน์    

เข้าถึงได้:
:// . / / / .

 ( ันท่ีค้นข้ มูล:  ธัน าคม ) 
 การประยุกต์ใช้เ ็บแ พพลิเคช่ันลุมซี่  นไลน์   

เข้าถึงได้: :// . / /  
( ันท่ีค้นข้ มูล:  ธัน าคม ) 

 การประยุกต์ใช้ในโปรแกรมบ ล์ซามิคก์   นไลน์   
เข้าถึงได้: :// . / 
( ันท่ีค้นข้ มูล:  ธัน าคม ) 

      นไลน์   
เข้าถึงได้: :// . . / 
( ันท่ีค้นข้ มูล:  ธัน าคม ) 

 จัด น ย่างไรใ ้ถูก ลัก งจุ้ย   นไลน์   เข้าถึง
ได:้ :// . . / / ( ันท่ีค้น
ข้ มูล:  มีนาคม )  

 ารานุกรมไทย  า รับเยา ชน   ค าม มายข งไม้
ด กไม้ประดับ และการจ าแนกประเภท  นไลน์   
เข้าถึงได้: 

:// . . / / / / .
. (

ันท่ีค้นข้ มูล:  มีนาคม )  
     นไลน์   เข้าถึงได:้ 

:// . . / / /
.  

       ( )  
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การประเมินรูปแบบการเติบโตของอาคารและสิ่งปลูกสร้างดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
ตัวชี้วัดภูมทิัศน์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 

Assessing the growth pattern of Buildings and Structures with GIS and 
landscape metrics. : Case studt of Burapha University Bangsean Campus 

กิตติพล มงคลงาม1

ภาควิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 

1jakarinbuu@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพามีจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่าง
ต่อเนื่อง  การศึกษาครั้งนี้มีความวัตถุประสงค์ ประเมิน
รูปแบบการขยายตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างระหว่างปี 
2552-2558 โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และดัชนี ภูมิ
ทัศน์ ฐานข้อมูลเชิงสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.
2558 สร้างขึ้นโดยวิธีการดิจิไทซ์จากภาพถ่ายดาวเทียม
รายละเอียดสู ง ในโปรแกรม Arc map 10.1 จากนั้ น
วิเคราะห์ดัชนีภูมิทัศน์จากโปรแกรม Fragstat 4.2 เลือก
ดัชนี ช้ีวัดในเชิงตัวเลขและพื้นที่  ได้แก่  พื้นที่ ช้ันข้อมูล 
จ านวนแพทซ์ ค่าเฉลี่ยดัชนีรูปร่าง ร้อยละของภูมิทัศน์ 
ค่าเฉลี่ยแพทซ์ ความหนาแน่นขอบ ผลการศึกษาพบว่า มี
การขยายตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างอันเป็นผลมาจากค่า
พื้นที่ช้ันข้อมูล จ านวนแพทซ์ รูปแบบการขยายตัวมีลักษณะ
การขยายที่กระจายตัว และสามารถขยายตัวได้อีกในอนาคต
จากการขยายส่วนงาน 

Abstract 

Nowadays, the Extending construction of 
Burapha University because of the Increased 
student. This study aimed to find to evaluate the 
construction extension of Burapha University 
during 2009 to 2015 by using GIS and landscape 
ecology methods. The high resolution satellite 

images were generated spatial data with a 
digitizing via Arc Map 1 0 .1  and the landscape 
indexes were analyzed via Fragstat 4.2. Selection 
the indexes of numerals and spatial including 
Class area, Number of patch, Mean shape index, 
Percentage of landscape, Edge of density and 
Area weighted mean shape index. Finding 
revealed that the extended construction is 
caused by increasing in Class area and Number of 
patch. The pattern of construction is disorganized 
and the other construction will be extended after 
time. 

ค าส าคัญ: ดัชนีภูมิทัศน์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
ขยายตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. บทน า
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่

ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มต้นมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน ในปี พ.ศ. 2498 ต่อมายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในปี  พ .ศ . 2517 
จากนั้นได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตาม พรบ . 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ด้วยศักยภาพการพัฒนาใน
ด้านบุคลากร การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
จัดตั้ งส่วนงานใหม่ เพิ่มขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ท าให้
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ของ
ภูมิภาคตะวันออก  มีทั้ งหมด 18 คณะ 5 วิทยาลัย 1 
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โครงการจัดตั้ง และมีการขยายตัวในทุกด้าน และส่วนที่มี
การขยายตัวอย่างมาก ก็คือการขยายตัวของอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
 ด้วยจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น อาคารสถานที่ที่เพียงพอจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น ท าให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่เป็นสิ่ง
ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาศึกษา การศึกษารูปแบบการขยายตัว
ของเมือง เป็นสิ่งที่สามารถบอกถึงความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
 ในปัจจุบันได้มีการน าองค์ความรู้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ซึ่ งมีความสามารถในการจัดเก็บ (Storage) 
จัดการ (Management) สอบถาม  (Query) วิ เคราะห์ 
(Analysis) และแสดงผล (Display) ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างดี 
นอกจากนี้ ยั งสามารถประยุกต์ ใน เชิงพื้ นที่ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถท าได้สะดวกรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทั้งยัง
สามารถใช้ในการวางแผนจัดการป้องกันผลเสียหายที่เกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สิ้นเปลืองงบประมาณไม่มาก [1] 
 ดัชนีภมิทัศน์เป็นตัวช้ีวัดที่มีค่าในเชิงปริมาณ สามารถท า
การประเมินสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของนิเวศที่
สนใจ ท าให้ง่ายต่อการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินดังงานวิจัยของ จิระเดช มาจันแดง [5] ได้ใช้
ดัชนีภูมิทัศน์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จาก
การศึกษาพบว่า มีการแตกกระจายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ ชุมชน 
และหดตัวของพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่า เด่นรติ ศรธเดช 
และ ชัยพล กีรติกสิกร [6] ได้ศึกษารูปแบบการขยายตัวของ
เมืองในเทศบาลนครของแก่น ในปี  2002 2006 และปี 
2010 โดยใช้ดั ชนีภู มิทั ศน์ และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่ามีการขยายตัวของเมืองขึ้น
อย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบการขยายตัวแบบกระจาย 
 งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการขยายตัว
ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา โดย
การประยุกต์หลักการทางนิ เวศภูมิทัศน์  (Landscape 
Ecology) ร่ วม กั บ ระบ บ สารสน เทศ ท างภู มิ ศ าส ต ร์ 
(Geographic Information System) เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการวิเคราะห์การขยายเพื่อดูอัตราการขยายตัวในเชิงเวลา
ระหว่างปี 2552 และ 2558 จากพารามิเตอร์ชี้วัดภูมิทัศน์ 

2. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินรูปแบบการขยายตัวของอาคารและสิ่งปลูก

สร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพาจากค่าดัชนีช้ีวัดภูมทิัศน์และ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระหว่างปี 2552 และ 2558 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
3.1 พ้ืนที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี

ฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งอยู่ในต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,032,580 ตารางเมตร  เป็น
มหาวิทยาลัยที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมี
สถาบันพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ให้การบริการความรู้แก่หน่วยงานและ
องค์กรทั่วประเทศ มีอาณาเขตติดต่อถนนลงหาดในด้าน
เหนือ ชุมชนสดใสในด้านตะวันออก ถนนบาลแสนล่างใน
ด้านตะวันตก และถนนเนตรดีในด้านใต้ 

ภาพที่ 1 พื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีดังนี ้
- การเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง โดยใช้

ภาพถ่ายจาก Bing Map ในปี2552 รายละเอียดภาพ 1.15 
เมตร 

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

1258



 - ภาพถ่าวดาวเทียมไทยโชติ ในปี 2552  จากส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายละเอียด
ภาพ 2 เมตร (ภาพ Pan Sharpening) ดาวน์โหลดได้จาก 
terminal.gistda.or.th  

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษา  
(a) ดาวเทียมThaichote (b) ดาวเทียมWorldview

3.3 การเตรียมข้อมูล 
-การสร้างพิกัดให้กับข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม 
ภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้ยังไม่มีการก าหนดพิกัดให้กับภาพ 

การสร้างพิกัดให้กับภาพนั้นได้จากการเก็บข้อมูลพิกัด
ภาคสนามในพื้ นที่ ศึ กษา แล้วน าเข้าสู่ โปรแกรมทาง
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการท าการอ้างอิงต าแหน่งเชิง
พื้นที่ (Georeference) ภาพที่ได้จากการสร้างพิกัดต้องมี
ความแม่นย าเชิงต าแหน่งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการท า
แผนที่ ควรมีค่า RMSE ไม่เกิน 0.900 

- การสร้างช้ันข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายัดาวเทียมใน 2 ช่วงเวลา 
คือ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558 น ามาสร้างช้ันข้อมูลโดย
การดิจิ ไทซ์  (Digitizing) เป็น ช่ือที่ ใช้เรียกกระบวนการ
คัดลอกลายจากแผนที่ฐาน เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ภาพถ่ายทางอากาศ แผนท่ีภูมิประเทศ แผนที่โฉนดที่ดิน ซึ่ง
เป็นข้อมูลแรสเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ (จุด เส้นหรือ
รูปปิด)  

- การแปลงข้อมูล 
ข้อมูลอาคารและสถานที่ที่ได้จากการดิจิไทซ์ที่อยู่ใน

รูปแบบข้อมูลเวกเตอร์  จะต้องน ามาแปลงข้อมูลให้อยู่

รูปแบบพิกเซล เพื่ อรองรับการท างานของโปรแกรม
วิเคราะห์ดัชนีภูมิทัศน์ โดยก าหนดความละเอียดของจุดภาพ
ที่ 1 เมตรเมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีจริง 

3.4 การวิเคราะห์ดัชนีภูมิทัศน ์
การวิเคราะห์รูปแบบการเจริญเติบโตของอาคารและสิ่ง

ปลูกสร้างในมหาวิทยาลัยบูรพาได้ใช้ดัชนีท่ีสามารถประเมิน
โค ร งส ร้ า ง เชิ งภู มิ ภ าพ ทั้ ง ใน แ ง่ข อ งอ งค์ ป ร ะก อ บ
(composition) และรูปลักษณ์ (configuration) [2,4] ค่า
ดัชนีภูมิภาพค านวณจากโปรแกรม FragStatsVersion 4.2 
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ค านวณด้านนิเวศภูมิทัศน์ เป็นโปรแกรม
ฟรีที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย [3] โดยค านวณจากดัชนีภูมิภาพ 7 
ตัวช้ีวัด  ดั งต่อไปนี้   พื้ นที่ ของช้ันข้อมู ล  (Class Area) 
จ านวนของแพทช์ (Number of Patch) ค่าเฉลี่ยของขนาด
ของแพทช์ (Mean Patch Size) ความหนาแน่นของแพทซ์ 
(Patch Density) ร้อยละของภู มิทั ศน์  (Percentage of 
Landscape) ค่าถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของดัชนีรูปร่าง (Area 
Weighted Mean Shape Index) และ ความหนาแน่นของ
ขอบ (Edge Density) แสดงรายละเอียดไว้ดัง อธิบายไว้ใน
ตารางที่ 1 และสมการไว้ในตารางที่ 2  

ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยจะแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ตามโครงสร้างข้อมูล ดังนี ้

การวิเคราะห์ในเชิงองค์ประกอบที่มีลักษณะใช้ตัวเลข
อธิบายถึงการขยายตัวของพื้นที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด ดัชนีภูมิทัศน์ในกลุ่มนี้ได้แก่ พื้นที่ของช้ันข้อมูล 
(CA) จ านวนของแพทช์ (NumP) ค่าเฉลี่ยของขนาดของ
แพทช์ (MPS) ร้อยละของภูมิทัศน์ (Pland) 

การวิเคราะห์ในเชิงรูปลักษณ์จะเป็นการวิเคราะห์ที่
สามารถอธิบายในเชิงพื้นที่ได้ ดัชนีภูมิทัศน์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
ค่าถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของดัชนีรูปร่าง (AWMSI) และ ความ
หนาแน่นของขอบ (ED) ความหนาแน่นของแพทซ์ (PD)  

ตารางที่ 1 รายละเอียดดัชนีภูมิทัศน์ 
ค่าดัชน ี ความหมาย 
พืน้ท่ีของช้ัน
ข้อมูล

ผลรวมของพื้นที่ของแพทช์
ทั้งหมดของช้ันข้อมูลที่
ก าหนดให้เป็นข้อมลูที่สนใจ 

จ านวนของ
แพทซ์

เป็นดัชนีในเชิงองค์ประกอบท่ี
พิจารณาแพทช์ทั้งหมดภายใน
ภูมิทัศน์ในพื้นที่ศึกษา 
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ค่าเฉลี่ยของ
แพทซ์

เป็นดัชนีท่ีช้ีให้เห็นถึง
โครงสร้างในด้านองค์ประกอบ
ที่มีความสมัพันธ์กับขนาดของ
แพทซ์ท่ีเกิดขึ้น 

ค่าความ
หนาแน่นของ
แพทซ์

เป็นค่าที่สะท้อนให้เห็นถึง
รูปลักษณ์เชิงภูมิภาพของพื้นที่ 
พิจารณาจากจ านวนหย่อม
พื้นที่ของอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง ปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ี
โดยตรง ค านวณให้อยู่ในค่า
ของความหนาแน่นของหย่อม
พื้นที่ต่อขนาดพื้นท่ีหนึ่งหน่วย  

ค่าร้อยละ
ของภูมิทัศน์

เป็นดัชนีภูมภิาพทางด้านองค์
ประกอบท่ีอธิบายถึงสัดส่วน
ของประเภทพ้ืนท่ีประเภทใดๆ 
ที่ประกอบกันเป็นพื้นที่ภูมภิาพ
ที่ให้ความสนใจ 

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของ
ดัชนีรูปร่าง

เป็นดัชนีท่ีช้ึให้เห็นถึง
โครงสร้างทางด้านรูปลักษณ์
ของพื้นที ่โดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก โดยวัดความซับซ้อน
ของรูปร่างของหย่อมพื้นที ่

ค่าความ
หนาแน่นของ
ขอบ 

หมายถึงจ านวนของขอบภูมิ
ทัศน์และมีความสมัพันธ์กับ
ระดับของความแตกต่างเชิง
พื้นที ่

ตารางที่ 2 สมการของดัชนีภูมิทัศน์ 
ดัชน ี สมการ 
พื้นที่ของช้ันข้อมูล 

จ านวนของแพทซ ์

ค่าเฉลี่ยของภมูิ
ทัศน์ 
ค่าความหนาแน่น
ของแพทซ์ 
ค่าร้อยละของภูมิ
ทัศน์ 

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของดัชนี
รูปร่าง 
ควาหนาแน่นของ
ขอบ 

4.ผลการศึกษา
 จากการศึกษาการขยายตัวของอาคารและสถานที่ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีการวิเคราะห์ดัชนีภูมิทัศน์ จาก
ข้อมูลเชิงพื้นที่ของอาคารและสถานที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้ผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

4.1 รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ 
รูปแบบพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

บูรพา ได้ผลจากการดิจิไทซ์ แสดงไว้ในตารางที่ 3 และภาพ
ที ่3  

ตารางที่ 3 พื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ปี พื้นที ่(CA) unit m2 การเปลีย่นแปลง 

2552 266,223 0 
2558 295,593 29,370 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า มีการเพิ่มขึ้นของอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2558 อยู่ท่ี 29,370 ตารางเมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 11.03  

ภาพที่ 3 ข้อมูลอาคารและสถานที่จากการดิจไิทซ ์
(a)  ปี 2552 (b) ปี 2558 
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4.2 ค่าดัชนีภูมิทัศน์เชิงองค์ประกอบ 
ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างมาวิเคราะห์ค่า

ดัชนีภูมิทัศน์เชิงองค์ประกอบ ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม Fragstat 4.2 ของค่าดัชนี 4 ค่า ได้แก่ พื้นที่ของ
ช้ันข้อมูล จ านวนของแพทซ์ ค่าเฉลี่ยของแพทซ์ ค่าร้อยละ
ของภูมิทัศน์ ได้ผลการศึกษาดังตารางท่ี 4  

ตารางที่ 4 ค่าดัชนีภูมิทัศน์เชิงองค์ประกอบ 
ค่าดัขน ี 2552 2558 
จ านวนของแพทซ ์
(Number of Patch) 
(unit : num) 

245 260 

ค่าเฉลี่ยของแพทซ ์ 
(Mean Patch Size) 
(unit : m2) 

1086.62 1136.9 

ค่าร้อยละของภูมิทัศน ์
(Percentage of 
 landscape) 
(unit : percentage) 

25.7649 28.6073 

จากตารางที่ 4 ค่าจ านวนและพื้นที่ของแพทซ์ที่เพิ่มขึ้น 
แต่ในขณะที่ค่าค่าเฉลี่ยของแพทซ์ที่ลดลง แสดงให้เห็นถึง
อาคารและสถานที่ที่เพิ่มขึ้น และเริ่มกระจายตัวออกไปเป็น
พื้นที่เล็กๆ ส่วนใหญ่จะกระจายตามพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเก่าที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว รวมถึงการถมแหล่งน้ าเพื่อการใช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ 

ภาพที่ 4 ค่าดัชนีภูมิทัศนเ์ชิงองค์ประกอบ 

4.3 ค่าดัชนีภูมิทัศน์เชิงรูปลักษณ ์
ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างมาวิเคราะห์ค่า

ดัชนีภูมิทัศน์เชิงรูปลักษณ์ ของค่าดัชนี 3 ค่า ได้แก่ ค่าถ่วง
น้ าหนักเฉลี่ยของดัชนีรูปร่าง ความหนาแน่นของขอบ และ
ความหนาแน่นของแพทซ์ ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 ค่าดัชนีภูมิทัศน์เชิงรูปลักษณ์ 
 ค่าดัชน ี 2552 2558 
ค่าความหนาแน่นของแพทซ ์
(Patch Density) 
(unit : num/km2) 

237.11 251.63 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของดัชนี
รูปร่าง (Area Weighted 
Mean Shape Index) 
(unit : num) 

1.6184 1.6143 

ความหนาแน่นของขอบ 
(EdgeDensity) (unit : 
m/km2) 

3.83 4.16 

จากตารางที่  5 จากค่ าความหนาแน่นและความ
หนาแน่นของขอบที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของดัชนีรูปร่างลดลง แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้น ส่วนความหลากหลายในเชิงนิเวศ
ของพื้นที่มหาวิทยาลัยกลับมีแนวโน้มที่จะลดลงตามค่าเฉลี่ย
ถ่ วงน้ าหนั กของดั ชนี รูป ร่ างที่ เป็ นตั วสะท้ อมความ
หลากหลายเชิงนิเวศต่อพื้นที่ และรูปแบบการขยายตัวเป็น
รูปแบบที่กระจายตัวไม่เป็นระเบียบ 

ภาพที่ 5 ค่าดัชนีภมูิทัศนเ์ชิงรูปลกัษณ ์
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ภาพที่ 6 ส่วนท่ีมีการขยายตัวในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยบรูพา 

5. สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์รูปแบบการขยายตัวจากดัชนีช้ีวัดภูมิทัศน์

ที่แบ่งออกเป็นดัชนีเชิงองค์ประกอบ และเชิงรูปลักษณ์ 
วิเคราะห์โดยโปรแกรม Fragstat 4.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
วิเคราะห์ทางด้านนิเวศภูมิทัศน์ โดยใช้ดัชนีพิจารณาทั้งใน
เชิงองค์ประกอบและรูปลักษณ์ คือ พื้นที่ของช้ันข้อมูล 
(Class Area) จ านวนของแพท ช์  (Number of Patch) 
ค่าเฉลี่ยของขนาดของแพทช์ (Mean Patch Size) ความ
หนาแน่นของแพทซ์ (Patch Density) ร้อยละของภูมิทัศน์ 
(Percentage of Landscape) ค่าถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยของ
ดัชนีรูปร่าง (Area Weighted Mean Shape Index) และ 
ความหนาแน่นของขอบ (Edge Density) โดยผลการศึกษา
แสดงให้ว่า โดยภาพรวมมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นตามจ านวน
แพทซ์และพื้นที่รวมของอาคารเกิดขึ้น และความหนาแน่น
เพิ่มขึ้นตามค่าความหนาแน่นของขอบและความหนาแน่น
ของแพทซ์ ในขณะที่ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์
ที่ดินเริ่มลดลง ตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของดัชนีรูปร่างที่
ลดลง ซึ่ งค่าดัชนีภูมิทัศน์ทั้ งในด้านองค์ประกอบและ
รูปลักษณ์ที่เกิดขึ้น เป็นตัวช่วยยืนยันถึงรูปแบบของพื้นท่ีที่มี
การขยายตัวในลักษณะกระจายตัวที่ไม่ เป็นระเบียบที่จะ

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลต่อสภาพพื้นที่ที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น จากจ านวนนิสิตในมหาวิทยาลัย
ทั้งปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบ
ในเรื่องของที่จอดรถและห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ ในอนาคต
พื้นที่ที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นสิ่งปลูก
สร้างทั้งพื้นท่ีเตรียมการและพื้นที่ก าลังก่อสร้าง  

6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณนายเอกพันธ์ บุญ เสริม ที่ ให้การ

ช่วยเหลือในการใช้เครื่องมือในการค้นคว้าศึกษาวิจัย  และ
อาจารย์กฤษนัย เจริญจิตร ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ การศึกษาดูงานประชุม
วิชาการเพื่อน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จน
ส าเร็จได้ด้วยดี  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ  พัฒนาระบบ

บริหารจัดการสห กิจศึกษา  คณะ อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยา
เขตสกลนคร  โดยใช้ฐานข้อมูล  MySQL  ร่วมกับโปรแกรม
ภาษา  PHP  ในการพัฒนา  และนําเสนอผ่าน  Web 
Browser  เพื่อใช้เป็นส่ือกลางระหว่างผู้ประกอบการที่
ต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาในการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา  อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 
อาจารย์นิเทศ  และผู้นิเทศในสถานประกอบการ  ในการ
บันทึกและตรวจสอบข้อมูล  รวมถึงการจัดทําทําเนียบสถาน
ประกอบการและรวบรวมผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา   

 Abstract 
The  objectives  of  this  research  were to 

design and  develop  The  Cooperative  Education 
Management  System.  Faculty  of  Industrial  and 
Technology. Rajamangala  University  of 
Technology  Isan  Sakonnakhon  Campus.  The 
develop to  using  MySQL  databases  with  PHP 
programming  language.  And  presented  through 
a  Web  Browser  to  serve  as  a  mediator 
between  entrepreneurs  who  want  to  earn 
cooperative  education  students  and   students 
in  the  operations  cooperative  education.  The 
facilities  for  the  officers,  supervisor  and 
supervisors  those  in  the  establishment.  To 

record  and  verify  the  information.  Including 
the  preparation  of  the  palace  establishment. 
And  Collected  works  of  cooperative  education 
student. 

คําสําคัญ: งานวิจัยระดับปริญญาตรี  ระบบบริหารจัดการ
สหกิ จ ศึ กษา   คณะอุ ตสาหกรรมและ เทค โน โ ล ยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขต
สกลนคร 

Keyword: Undergraduate Research The 
Cooperative  Education  Management  System 
Faculty  of  Industrial  and  Technology 
Rajamangala  University  of  Technology  Isan 
Sakonnakhon  Campus 

1. บทนํา
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่าง ๆทั่วโลกใช้สห

กิจศึกษาเป็นแนวทางในจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขาวิชาชีพ  โดยมีเป้าประสงค์
ตรงกัน  คือ  การเสริมคุณภาพบัณฑิต  ตามมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง  ให้ตรงกับ  ความต้องการของ
ตลาดแรงงานซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการเตรียมบัณฑิตให้พร้อม
ที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทํางานทันที   ที่จบ
การศึกษาทําให้บัณฑิตสหกิจศึกษา  “รู้จักตน  รู้จักคน  รู้จัก
งาน” สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  เป็นระบบ
การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมี
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ระบบ  โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการการ
จัด ให้ นักศึ กษาไปปฏิบั ติ ง านจริ ง   ณ  สถาน
ประกอบการ  งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะต้องตรงกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา  ซ่ึงเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการ
ทํางานจริงเป็นหลัก  หรือ  Work – based Learning [1] 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ได้เริ่ม
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งแรกเม่ือ  พ.ศ. 2552  โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ เช่น ราย ช่ือนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา สถาน
ประกอบการ รายชื่อคณาจารย์นิเทศ ฯ ในปี พ.ศ. 2555 
เคยมีการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาในรูปแบบการเขียน
เว็บไซต์ ระบบงาน แต่ก็ไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานจริง 

ดังน้ันทางคณะผู้จัดทําได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสห
กิจศึกษา จึงนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา  คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิท ย า เ ข ตส กล นค ร  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ส่ื อ กล า ง ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
นักศึกษาในการดําเนินงานสหกิจศึกษา  อํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่  อาจารย์นิเทศ  และผู้นิเทศในสถาน
ประกอบการ  ในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล  รวมถึง
การจัดทําทําเนียบสถานประกอบการและรวบรวมผลงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษา   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจ

ศึกษา  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา  คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  สําหรับ
สืบค้นข้อมูลได้แม่นยําและชัดเจนมากขึ้น  

4. เพื่อใช้เป็นส่ือกลางระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการ
รับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาในการดําเนินงานสห
กิจศึกษา และอํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนครผู้วิจัยได้ดําเนินการวิธี
วิจัย ดังต่อไปน้ี 

3.1  การศึกษารูปแบบของระบบงาน 
3.1.1 ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารบทความ

งานวิจัยแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มีความเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา และศึกษา
วิธีการทําระบบบริหารจัดการ สหกิจศึกษา จากตํารา 
เอกสาร งานวิจัย และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสหกิจศึกษา ที่
เก่ียวข้อง และคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้สร้างระบบบริหารจัดการสห
กิจศึกษา  ซ่ึงเก่ียวข้องกับการสร้างระบบบริหารจัดการสห
กิจศึกษา เน้ือหา รูปภาพ ได้แก่ โปรแกรม Macromedia 
Dreamweaver CS6, HTML (Hypertext Markup 
Language), PHP (Presonal Home Page), Editplus, 
Adobe Photoshop CS5, เป็นต้น 

3.1.3 ศึกษารูปแบบการออกแบบทดสอบ  การวัดผล 
และสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้  ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจ
ได้ง่ายโดยมีขั้นตอนการศึกษารูปแบบระบบงานสามารถ
แสดงเป็นแผนภูมิขั้นตอน  

3.2  การวิเคราะห์ระบบงาน 
เม่ือผ่านขั้นตอนของการศึกษาหาความเป็นไปได้แล้ว ก็

เริ่มเข้าสู้การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มต้น
ตั้งแต่ศึกษาประวัติความเป็นมาของระบบสหกิจศึกษา 
เพราะจะได้นําข้อมูลที่รวบรวมมา นํามาออกแบบระบบ 
และกําหนดความต้องการของระบบซ่ึงนักวิเคราะห์ระบบ
จะต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การไปสอบถามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบระบบสหกิจศึกษาและการฝึกงาน เป็นต้น โดย
วิเคราะห์ระบบว่าผู้ใช้ระบบต้องการระบบไปในทิศทางใด 
เพื่อทําให้เกิดประโยชน์ต่อการทํางานของการพัฒนาระบบ
การจัดการบริหารระบบสหกิจศึกษา   
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รูปท่ี 1. รูปภาพแสดงภาพรวมระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

3.3  การออกแบบระบบงาน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา  คณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ซ่ึงจะเน้นในด้านของการ
ลงทะเบียนสหกิจของนักศึกษา และการประกาศข่าวสาร
ต่าง ๆ เก่ียวกับสหกิจศึกษา เพื่อไม่ให้การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ 
มีความล่าช้าและเพื่อเป็นการสะดวกต่อการลงทะเบียนสห
กิจศึกษาของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่
ออกนิเทศนักศึกษาจะได้แจ้งวันและเวลาในการออกนิเทศ
นักศึกษา 
เม่ือผ่านขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้แล้ว  ก็เข้าสู่การ
วิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่รวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลที่
รวบรวมได้มาออกแบบระบบและกําหนดความต้องการของ
ระบบ ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้ทฤษฏีระบบฐานข้อมูล

สัมพันธ์เก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 
และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP [2] 

3.4  การพัฒนาเคร่ืองมือ 
ในการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจ

ศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  จะต้องมี
การวิเคราะห์กระบวนการทํางาน วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC คือ
กระบวนการทางความคิด(Logical Process) ที่ถูกนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่ อ เ ข้ า ใ จการทํ า ง าน มีอ งค์ ป ร ะกอบขั้ นต อนหรื อ
กระบวนการในการพัฒนาระบบงานซ่ึงมีจุดเริ่มต้นในการ
ทํางานและจุด ส้ินสุดของการปฏิบัติ งานให้ ชัด เจนใน
กระบวนการทํางานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ซ่ึง
ภายใจวงจร SDLC จะแบ่งกระบวนการทํางานออกเป็น 
(Phases) ดังรูป 

รูปท่ี 2. ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา 

3.5  การทดลองใช้เคร่ืองมือ 
3.5.1   การทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการ

ระบบสหกิจศึกษา 
3.5.2  การทดสอบการใช้งานโดยเ จ้าหน้าที่ ผู้ดูแล

งานสหกิจศึกษา ว่ามีความพึงพอใจกับระบบการจัดการ
ระบบสหกิจศึกษาที่พัฒนาขึ้นหรือไม่ 
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3.5.3   การทดสอบโดยแบบสอบถาม ที่ ใช้ความพึง
พอใจของการใช้งานระบบบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา 
จํานวน 30 คน จากจํานวนที่ออกฝึกสหกิจ ว่ามีความพึง
พอใจในระบบการจัดการระบบสหกิจศึกษา ที่พัฒนาขึ้น
หรือไม่ 

3.6  การประเมินผลการวิจัย 
ในการประเมินผลการวิจัยในครั้ง น้ีได้มีการกําหนด

ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในขั้นตอนการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา  คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร  ดังน้ี 

3.6.1 ประชากรที่เป็นผู้ประเมินระบบ  ได้แก่ 
3.6.1.1 นายกมล  ช่วยรักษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

3.6.1.2  ดร. อนุชาวดี ไชยทองศรี สาขาบริหารธุรกิจ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

3.6.1.3  นายสมพงษ์ วะทันติ สาขาบริหารธุรกิจ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

3.6.1.4  นางสาวจุรีรัตน์ สาขามุละ แผนกง านสห กิ จ
ศึกษาและการฝึกงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

3.6.2 กลุ่มนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่เก่ียวกับ
ระบบที่เราพัฒนา เช่น เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นต้น 

3.7 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 
เข้าเก็บข้อมูลจาก งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

1. ใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับ
ความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช้ น้อย และน้อย
มาก  

2. การแปลผลคะแนนสามารถสรุปเป็นระดับของความ
พึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี มากที่สุดมีคะแนนเฉล่ีย 4.50–

5.00 มากมีคะแนนเฉล่ีย 3.50–4.40 ปานกลางมีคะแนน
เฉล่ีย 2.50–3.49 น้อยมีคะแนนเฉล่ีย 1.50–2.49 และน้อย
ที่สุดมีคะแนนเฉล่ีย 0.00–1.49 

4. ผลการดําเนินงานและอภิปรายผล
4.1 ผลการพัฒนาระบบงานท่ีสําคัญ 

1. ระบบผู้ใช้งานประกอบด้วย
1.1  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบ บันทึก

ข้อมูลนักศึกษา ยื่นความประสงค์ขอออกปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลคําขอออกปฏิบัติงาน รายชื่ออาจารย์ ผู้
ประสานงาน รายชื่อสถานประกอบการ ลงทะเบียนเข้าใช้
ระบบ กรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดเอกสาร  

1.2  เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการขอ
ออกปฏิบัติงาน รายงานการอนุมัติผลการขอออกปฏิบัติงาน 
ประกาศข่าวสาร เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล จัดการข้อมูล
นักศึกษา จัดการคําขอออกปฏิบัติงาน อนุมัติแบบคําขอออก
ปฏิบัติงาน จัดการข้อมูลอาจารย์ผู้ประสานงาน จัดการ
ข้อมูลสถานประกอบการ 

1.3  ผู้ประกอบการ สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
ที่ออกปฏิบัติงาน อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ยื่นความ
ประสงค์ขอนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงาน 

2. ผู้ดูแลระบบ แสดงการจัดการข้อมูล เพิ่ม/ลบ/แก้ไข
ข้อมูลบ้างส่วน จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ จัดการข้อมูล
หน่วยงาน ซ่ึงสรุปได้ว่าระบบที่สร้างขึ้นน้ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการและพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบเอง
ด้วย 

3. ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร จะแบ่งเป็นระบบย่อยที่สําคัญคือ 1) 
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาสหกิจศึกษา 2) คําร้องขอออกฝึก
ปฏิบัติงาน 3)  ตรวจสอบผลการอนุมัติการฝึกสหกิจศึกษา 
4)รายชื่อสถานประกอบการ รายชื่ออาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา 5) อัพโหลดไฟล์ข้อมูลและเอกสาร 6)ทําเนียบสถาน
ประกอบการ 7)ทําเนียบโครงงานสหกิจศึกษา  ซ่ึงระบบน้ี
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล/รูปภาพจากระบบได้ คู่มือ
การออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา  ประวัติความเป็นมาของสห
กิจศึกษาทั้งในประเทศไทย และสอบถามข้อมูลโดยผ่าน
ระบบ 
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4.2 ผลการดําเนินงาน  

1.  วิเคราะห์สถานการณ์การใช้ระบบบริหารจัดการสห
กิจศึกษา  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร พบว่า
เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ และผู้เข้าใช้งานของระบบ มีความ
พร้อมในด้านของเทคโนโลยีที่จะมารองรับการใช้งานระบบ
บริหารจัดการสหกิจศึกษาได้เป็นอย่างดี  

2.  การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบบริหาร
จัดการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
พบว่าเ จ้าหน้าที่ /ผู้ดูแลระบบมีความเข้าใจในขั้นตอน
กระบวนการทํางานของระบบ และการใช้งานเป็นอย่างดี
สามารถอธิบายรายละเอียดได้เป็นอย่างดี  

3.  ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสกลนคร สามารถช่วยลดข้อผิดพลาดในการ
รวบรวมจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมได้เป็นอย่างดี  

4.  การอบรมผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบพบว่าผู้ใช้มีความ
เข้าใจในระบบเป็นอย่างดี  

5.  ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารจัดการ
สห กิจศึ กษา  คณะ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระบบเป็นอย่างดี  
 
4.3 อภิปรายผล  

จากวัตถุประสงค์การวิจัยระบบบริหารจัดการสหกิจ
ศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ผลการวิจัย
พบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใ ช้งานและสามารถ
ตอบสนองผู้ใ ช้ งานได้ดี อีกด้วย  เป็นส่ือกลางระหว่าง
ผู้ประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
นักศึกษาในการดําเนินงานสหกิจศึกษา  อํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่  อาจารย์นิเทศ  และผู้นิเทศในสถาน
ประกอบการ  ในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล  รวมถึง
การจัดทําทําเนียบสถานประกอบการและรวบรวมผลงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษา  ทั้งน้ีเน่ืองจากเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแล
ระบบ และผู้เข้าใช้งานของระบบ มีความพร้อมในด้านของ
เทคโนโลยีที่จะมารองรับการใช้งานระบบบริหารจัดการสห
กิจศึ กษา ได้ เ ป็นอย่ า งดี   มี คว าม เ ข้ า ใ จ ในขั้ นต อน
กระบวนการทํางานของระบบ และการใช้งาน  สามารถ

อธิบายรายละเอียดได้  ผลการวิจัยครั้ง น้ีสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของภาณุวัฒน์  สนธิวังตึก (2556)  ที่ศึกษา
พบว่า  สามารถแก้ปัญหาอันเกิดจากการทํางานของระบบ
เดิม เพื่อช่วยนักศึกษา  บุคลากรในสถานศึกษา  เจ้าหน้าที่
ในสถานประกอบการใช้ข้อมูลสําหรับตรวจสอบและนํา
ข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารในการนําข้อมูลไปพิจารณาดําเนินการบริหารงาน
ต่อไป 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ที่ได้พัฒนาขึ้นมาสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในผลเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากทที่สุด  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีระบบ
สารสนเทศบริหารงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ[4] 
 
5. ข้อเสนอแนะ  

ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยา
เขตสกลนคร อาจมีข้อพลาดที่มาจากผู้ใช้งานยังไม่ชินใน
ระบบเน่ืองจากเป็นระบบใหม่ และการวิเคราะห์งานยังมีไม่
มากนัก อาจทําให้ระบบออกมายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซ่ึงมี
ข้อเสนอดังน้ี  

1. ในการจัดทําระบบควรให้มีระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ระบบการประเมิน
สถานประกอบการ และแบบประเมินอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

2. ระบบควรมีการส่งผลตอบรับสหกิจศึกษาผ่านระบบ
ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยา
เขตสกลนคร 
 
6.  เอกสารอ้างอิง 
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ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา. [ออนไลน์].  เข้าได้ถึงจาก : 
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[2] วรชัย ศรีเมือง และ จิตรนันท์ ศรีเจริญ. (2556). การ
ออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดสําหรับ โรงเรียนขนาด
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[8] กนิษฐา  นักทํานา.  (2554). เว็บไซต์ E-Learning ใน
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ระบบการจัดการความรู้โดยการประยุกต์ใช้การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ  
กรณีศึกษากลุ่มวิจัยด้านสุขภาพ  

Knowledge Management System by Applying Balanced Scorecard: 

The Case Study of Health Research Group 

อดิพงศ์ มโนวรรณ, อนุรักษ์ อินต๊ะเชื้อ, ศรราม ทนันชัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทคัดย่อ 
     โครงงานระบบการจัดการความรู้โดยการประยุกต์ใช้
การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษากลุ่มวิจัยด้านสุขภาพ 
ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาใน
องค์ประกอบที่ 4 หัวข้อการวิจัย จากคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ าขอ งส านั ก วิ ช า เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการประเมินผล ซึ่งคณาจารย์
จากทุกสาขาวิชาในส านักวิชาดังกล่าวเล็งเห็นว่าสมควรที่จะ
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น จึงริเริ่มพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และปรับใช้กับ
กลุ่มวิจัยสุขภาพเป็นกลุ่มแรกในส านักวิชาขึ้น 

Knowledge management system project by 
applying balanced scorecard: The case study of 
health research group project of school of 
information technology was developed to solve 
a particular problem for the school of 
Information Technology, Mae Fah Luang 
University. Due to the quality control by Royal 
Thai Government, the school must improve the 
quality assessment in indicator number 4, topic 
name, “Research” assessed by Office of the 
Higher Education Commission. Therefore, 
knowledge management system was developed 

to solve this problem and applied to  health 
research group of the school. 

ค าส าคัญ : การประเมินคุณภาพการศึกษา , ระบบการ
จัดการความรู้, การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ 

1. บทน า
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัย

หนึ่งในประเทศไทย ที่สังกัดภายใต้การควบคุมคุณภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้นจึงต้องถูก
ประเมิ นคุณ ภาพการศึกษา ซึ่ งมี จ านวนทั้ งหมด 9 

องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งช้ี [1] และส านักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส านักวิชาหนึ่งที่ถูกประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยทางส านักฯ มีผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับดี ทว่ามีองค์ประกอบหนึ่งในเกณฑ์การ
ประเมินที่ ส านั กวิชาฯ  ไม่ ผ่ านการประเมิ น  นั่ นคื อ 
องค์ประกอบท่ี 4 หัวข้อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี 3 

ตัว คือ 1.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 2.งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 3. ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ ซึ่งหากส านักวิชาฯ ไม่ผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ย่อมส่งผล
กระทบต่อความน่าเช่ือถือในคุณภาพการศึกษาของส านัก
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์ประกอบนั้นๆ [2]  
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ดั งนั้ นท างคณ าจารย์ ของส านั ก วิช า เทค โน โลยี
สารสนเทศจ าเป็นต้องมีการจัดประชุมขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว แต่การนดัประชุมแต่ละครัง้คณาจารย์บางทานกไ็ม่
ทราบ และเมื่อมีการประชุมเกิดขึ้น ก็จะมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ แต่ก็ไม่มีการเก็บ
บันทึกความรู้เหล่านั้นไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้ความรู้เกิด
การสูญหายหรือตกหล่นในบางขั้นตอน 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ
การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในองค์กรหรือใน
ตัวบุคคลมาจัดระบบและพัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
โดยจัดช่องทางการเข้าถึงความรู้ให้สะดวก รวดเร็ว และ
ทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรน าความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาต่อยอด
ใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด[3] 

ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งส ร้ า งระบ บ ก ารจั ด ก ารค วาม รู้ 
(Knowledge Management System) ขึ้นมาเพื่อรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
แบ่งปันข้อมูลและเข้าถึงความรู้ ในการพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ[4] และมีการ
ประยุ กต์ ใช้ก ารวั ดผลงาน เชิ งดุ ลยภ าพ  (Balanced 

Scorecard)  เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานที่ใช้ในการ
จัดการความรู้ ทฤษฎีดังกล่าวได้รับความนิยมไปทั่วโลกได้
ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Dr. Robert Kaplan และ 
David Norton โดยมีแนวคิดว่า ความส าเร็จด้านการเงิน
เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถท าให้องค์กรประสบ
ผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืน องค์กรจะประสบผลส าเร็จได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น จะต้องสร้างดุลยภาพในปัจจัยหลัก 4 มุมมอง คือ 
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา 

โดยแต่ ละมุมมองจะสามารถวัดค่ าความส าเร็ จ 
(Performance Measurement) ออกมาได้ ในการวัดผล
งานเชิงดุลยภาพนั้น จ าเป็นที่จะต้องก าหนดแผนที่กลยุทธ์ 
(Strategy Map) เพื่ อ เป็นแนวทางแก่องค์กรว่าจะให้
ความส าคัญในการพัฒนาด้านใดก่อน-หลัง รวมไปถึงการ
เน้นหนักในด้านใดมากกว่ากัน เพื่อให้องค์กรประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละด้าน [5 ] 

2. กระบวนการพัฒนาระบบ
2.1 รายละเอียดและกระบวนการจัดการความรู้ 
 การสร้างระบบในครั้งนี้ได้มีการก าหนดกรอบและวาง
ล าดับขั้นตอนในการใช้องค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้
มาประยุกต์และปรับใช้กับระบบดังรูปภาพต่อไปนี้ 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการจัดการความรู ้
จากภาพที่  2.1 แสดงขั้นตอนกระบวนการจัดการ

ความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่คณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัญหา เข้าร่วมการประชุมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยขณะประชุมก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น และเกิด
การแชร์ข้อมูลระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นก็จะมีการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีการวัดผลเชิงดุลยภาพมาช่วยในการ
วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่ งผลที่ ได้ก็คือความรู้ ใหม่ 
จากนั้นก็จะมีการเก็บความรู้เหล่านั้นลงฐานข้อมูล เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย และง่ายต่อการน าไปใช้ต่อไป  

2.2 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
ในการวิเคราะห์และการออกแบบระบบในครั้งนี้ได้มี

การศึกษาและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากคณาจารย์
ภายในกลุ่มศึกษาวิจัยด้านสุขภาพ ส านักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสามารถจ าแนกผู้ที่ใช้งานระบบออกเป็น 3 
ประเภทหลักได้แก่ 1. ผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นผู้จัดการข้อมูล
เอกสาร,ข่าวสารทั้งหมด และจัดการข้อมูลในส่วนของ
สมาชิกผู้ใช้งานระบบ 2.สมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าใช้
ฟังก์ช่ันต่างๆของระบบได้ เช่น การโพสต์ข่าว,โพสต์ความรู้,
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การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว,การลงคะแนนโดยการโหวต, 
การสร้างแผนกลยุทธ์ และการสร้างรายงานการประชุม  3.
บุคคลภายนอก ถ้าต้องการใช้งานระบบต้องท าการ
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน 

ภาพที่ 2.2  Use case diagram ของระบบการจัด 

การความรูโ้ดยการประยุกต์ใช้การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ 

จากภาพที่ 2.2 สามารถอธิบายการท างานของผู้ใช้งาน
ในระบบการจัดการความรู้โดยการประยุกต์ใช้การวัดผล
งานเชิงดุลยภาพได้ดังต่อไปนี้ 

การลงช่ือเข้าใช้งาน เป็นการลงช่ือเช้าใช้งานระบบของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยระบบจะท าการตรวจสอบช่ือผู้ใช้
และรหัสผ่านโดยเทียบจากฐานข้อมูล เพื่อแสดงสถานะของ
ผู้ใช้งานระบบ 

การจัดการสมาชิก เป็นระบบที่ใช้ในการลบและเพิ่ม
ข้อมูลของสมาชิก โดยเป็นระบบส าหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น 

 การจัดการข่าวสาร เป็นระบบที่ใช้ในการลบข่าวสารที่
ล้าสมัยหรือข่าวสารที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
 การจัดการกระดานความรู้ เป็นการลบเนื้อหาความรู้ที่
เก่าและไม่มีประโยชน์ 

การจัดการโหวต เป็นการลบหัวข้อที่มีการน ามาพูดคุย
กันไปแล้ว 

ระบบสมัครสมาชิก เป็นระบบท่ีมีไว้เพื่อให้ผู้ใช้ภายนอก
สมัคครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบได้ 

การแก้ไขประวัติส่วนตัว เป็นระบบที่มีไว้ให้สมาชิกที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวเองภายหลัง 

การโพสต์ข่าวสาร เป็นระบบที่ใช้ในการเมลข่าวสาร
ใหม่ๆให้สมาชิกคนอ่ืนได้รับรู้ 

การสร้างกระดานความรู้ เป็นระบบที่ใช้ในการน าเสนอ
ความรู้ใหม่ๆที่สมาชิกต้องการแชร์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

การสร้างหัวข้อโหวต เป็นระบบที่ใช้ในการหาผลรวม
ของคะแนนของสมาชิก โดยที่สมาชิกมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกโหวต
ได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก 

การสร้างการประชุมเป็นระบบที่ใช้เพื่อจัดการประชุม
ในหัวข้อวาระการประชุมต่างๆ โดยประธานการประชุมจะ
เป็นผู้ก าหนดหัวข้อการประชุมวันเวลาและสถานท่ี 

การเข้าร่วมการประชุม เป็นระบบที่ใช้ในการบอก
สถานะว่าสมาชิกท่านใดได้เข้าร่วมและท่านใดไม่เข้าร่วม
การประชุม 

การสรุปการประชุม ประธานการประชุมจะเป็นผู้สรุป
การประชุมหลังจากท่ีได้ความคิดเห็นจากทุกคนแล้ว 

การสร้างรายงานการประชุมเป็นระบบที่ใช้ในการสร้าง
รายงานเก็บไว้ดูในอนาคตช่ึงผู้ที่มีหน้าที่ส าหรับสร้างคือ
เลขาการประชุม ซึ่งจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลที่เกียวข้องทุก
อย่างเข้าไปในระบบ 

การดาวน์โหลดรายงาน เป็นการพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ใน
การน าเสนองาน เพื่อง่ายต่อการอ่าน 

 การออกแบบแผนกลยุทธ์ เป็นการรวบรวมความ
คิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อช่วยการวางแผนกลยุทธ์
ที่จะน าไปปรับใช้พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น  

 การประเมินแผนกลยุทธ์ เป็นระบบที่ใช้ประเมินแผน
กลยุทธ์ว่าแผนที่ได้ท าน้ันน ามาปรับใช้และประสบผลส าเร็จ
จริงหรือไม่ 
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2.3 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 
1. XAMPP เป็นชุดโปรแกรมส าหรับใช้ในการจ าลอง

เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ทดสอบเว็บแอปพลิเคช่ันซึ่งได้รวม
โปรแกรมย่อยหลายๆโปรแกรมไว้ โดยมีแพ็คเกจหลักดังนี้ 
Apache, PHP, MySQL และ phpMyAdmin. [6] 

2. ภาษาพีเอชพี (PHP Language) เป็นภาษาที่อยู่ใน
รูปแบบของภาษา Server Side Script ดังนั้นจึงท างานบน
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการท างานของเครื่องลูกข่าย 
(Client) โดย จะอ่านโค้ด (source code) และท างานบน
เซิร์ฟเวอร์ (server) จากนั้นจึงส่งผลลัพธ์ที่ ได้จากการ
ประมวลผลมาที่เครื่องของผู้ใช้ในรูปแบบของ HTML ซึ่ง
โค้ดของ PHP นี้ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นได้ [7] 

3. phpMyAdmin เป็นโปรแกรมแบบ Open Source

และเป็นเว็บแอปพลิเคช่ันที่ประกอบไปด้วย CSS, HTML, 

JavaScript ซึ่งใช้ส าหรับสร้างรูปแบบหน้าตาของตาราง
ฐานข้อมูล (MySQL database) [8]. 

4. Sublime Text เป็นโปรแกรมที่ ใช้ส าหรับสร้าง
เว็บไซต์  เหมาะส าหรับนักพัฒนา ซึ่ งโปรแกรมนี้ เป็น
โปรแกรมที่ ใช้ในการเขียนโค้ตเท่านั้น ซึ่งสนับสนุนใน
หลายๆภาษาเช่น HTML, C++, CSS, Java, JavaScript, 
Perl, Python, SQL และภาษาXML เป็นต้น [9] 

3. ผลการพัฒนาระบบ
ผลจากการพัฒนาระบบการจัดการความรู้โดยการ

ประยุกต์ใช้การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ ซึ่งได้ระบบเว็บไซต์ที่
สามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 3.1   หน้าแสดงข่าวสาร 

จากภาพที่ 3.1 แสดงข้อมูลข่าวสารใหม่ ที่สมาชิกได้ท า
การโพสต์ ในระบบเพื่ ออัพเดทข่าวสารให้ ท่วงทันต่อ
เหตุการณ์ โดยสมาชิกทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูข่าวสารที่
แสดงอยู่ในหน้าน้ี ได้  

ภาพที่ 3.2   หน้าสร้างการประชุม 

จากภาพที่ 3.2  แสดงแบบฟอร์มของการประชุม ซึ่ง
สมาชิกที่ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมต้องกรอกข้อมูล
ให้ครบทุกช่องหรืออาจกดเพิ่มช่องได้หากข้อมูลมีมาก โดย
ครั้งท่ีการประชุมจะขึ้นให้อัตโนมัติ 

ภาพที่  3.3   หน้าสร้างสรุปการประชุม 
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จากภาพที่ 3.3  แสดงข้อมูลวาระการประชุมที่ได้ท า
การสร้างไว้แล้วโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เพี่อใช้ประกอบ
ในการท าการสรุปผลของแต่ละวาระการประชุม ซึ่งแต่ละ
หัวข้อย่อยของวาระการประชุมจะต้องมีสรุปผลอย่างน้อย
หนึ่งสรุป บุคคลที่จะท าการสรุปผลการประชุมจะต้องเป็น
ผู้สร้างรายงานเท่านั้น  

ภาพที่ 3.4   หน้าแสดงไฟล์รายงานการประชุม 

  จากภาพที่  3.4 หน้านี้จะแสดงไฟล์รายงานประชุมที่
สมบูรณ์แล้วทั้งหมด ซึ่งสมาชิกสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์
งาน , แก้ไขไฟล์หรือลบไฟล์รายงานประชุมได้ โดยการ
แก้ไขและลบไฟล์รายงานการประชุมท าได้เฉพาะที่สร้าง
ไฟล์รายงานเท่านั้น 

  ภาพที่ 3.5   หน้าแสดงสรุปข้อมูลรายงานประชุม 

จากภาพที่  3.5  แสดงรายละเอียดสรุปข้อมูลของ
รายงานที่ผ่านการประชุมมาแล้ว ซึ่งสมาชิกสามารถที่จะ
ดาวน์โหลดได้ แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ซึ่งเป็นหน้า
สุดท้ายส าหรับการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งหมายความว่าการ
ประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 

ภาพที่ 3.6   หน้าก าหนดภารกิจและวิสยัทัศน ์

 จากภาพที่  3.6  จะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล ภารกิจของ
องค์กรว่ามีอะไรบ้าง ภารกิจขององค์กรมีได้มากกว่าหน่ึงข้อ 
ซึ่งสามารถเพิ่มภารกิจ โดยกดตรงเครื่องหมายบวก การจะ
สร้างแผนกลยุทธ์ทุกครั้งต้องก าหนดภารกิจให้ชัดเจนก่อน
เป็นอันดับแรก หากกรอกภารกิจขององค์กรผิดพลาดก็
สามารถท่ีจะลบท้ิงได้ 

ภาพที่ 3.7   หน้าสร้างแผนเช่ือมโยงกลยุทธ์ 
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จากภาพที่ 3.7  แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลแผนกล
ยุทธ์ เพื่อสร้างแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการประชุม โดยเริ่มแรก
จะต้องกรอกแผนแต่ละด้านก่อนโดยหลักแล้วจะมี 4 ด้าน
เท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนหัวข้อด้านกลยุทธ์ได้ ขั้นตอน
ต่อไปจะต้องใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ เพื่อบ่งบอกน้ าหนักของ
แต่ละด้านกลยุทธ์ ซึ่งเราจะเน้นพัฒนาด้านที่มีน้ าหนัก
คะแนนเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดก่อน โดยคะแนนรวมกัน 4 
ด้านต้องได้เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ และ ขั้นตอนต่อไป
ผู้สร้างแผนจะต้องกรอกกลยุทธ์หลักของแผนในแต่ละด้าน 
ซึ่งแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านของ 4 ด้านสามารถมีกลยุทธ์
หลักได้หลายกลยุทธ์ และแต่ละกลยุทธ์หลักสามารถมีแผน
กลยุทธ์รองย่อยลงไปได้อีก   

ภาพที่ 3.8 หน้าสร้างเกณฑ์ประเมนิ 

จากภาพที่ 3.8 แสดงกล่องข้อความให้ใส่เกณฑ์การ
ประเมินของแผนกลยุทธ์ที่ ได้ เช่ือมโยงไว้  โดย เกณฑ์
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผล ข้อมูลปัจจุบัน 
เป้าหมาย และ กิจกรรมที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทุก
แผนเช่ือมโยงจะต้องใส่เกณฑ์พวกนี ้

ภาพที่ 3.9 หน้าแสดงเกณฑ์ประเมิน 

จากภาพที่ 3.9    แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ
เกณฑ์ประเมิน ซึ่งจะแสดงข้อมูลตามที่ไดส้รา้งเกณฑ์ไว้ก่อน
หน้านั้น ข้อมูลทั้ งหมดจะน ามาแสดงในหน้านี้ เพื่อให้
สามารถเข้าใจแผนท่ีง่ายขึ้น 

ภาพที ่3.10   หน้าประเมินผลแผนกลยุทธ ์

จากภาพที่ 3.10 จะดึงข้อมูลแผนกลยุทธ์จากฐานข้อมูล 
เพื่อใช้ในการประการการประเมินแผนท่ีไดส้รา้งไว้ ซึ่งผู้ที่จะ
สามารถประเมินได้ต้องเป็นผู้สร้างแผนเท่านั้น การประเมิน
ให้เพิ่มเครื่องหมายถูกตรงช่องที่ผ่านตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ซึ่งจะหมายถึงว่าผ่านการประเมิน ส่วนช่องที่ไม่ผ่านก็ไม่
ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ และสามารถที่ให้ค าแนะน าส าหรับ
หัวข้อท่ีไม่ผ่านการประเมิน โดยใส่ตรงกล่อง Remark 
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ภาพที่ 3.11   หน้ากระดานข่าว 
จากภาพที่ 3.11  แสดงหัวข้อความรู้ที่ได้มีการน าเสนอ

จากสมาชิก ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการสร้างกระดานข่าว โดย
การโพสต์กระดานข่าวแต่ละครั้ง สามารถที่จะอัพโหลดไฟล์
งาน และรูปภาพได้ และมีฟั งก์ ช่ัน โหวต ที่ ใช้ ในการ
ลงคะแนน โดยสร้างตัวเลือกให้สมาชิกช่วยกันโหวต
ลงคะแนน 

4. สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากผลการด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู้

โดยการประยุกต์ใช้การวัดผลงานเชิงดุลยภาพกรณีศึกษา
กลุ่มวิจัยด้ านสุขภาพ ท าให้สามารถแชร์ข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกลุ่มได้สะดวกยิ่งขึ้น และส่งผลให้
เกิดแผนกลยุทธ์ใหม่ที่ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้และยัง
สามารถจัดการความรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
จัดการเอกสารให้เป็นระบบ ท าให้เอกสารไม่เกิดการสูญ
หาย และง่ายต่อการน าไปใช้ นอกจากนี้ ยั งสามารถ
ประเมินผลกลยุทธ์ว่าผ่าน หรือไม่ผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น 

5. กิตติกรรมประกาศ
การท าโครงงานครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ

อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ ที่ปรึกษาโครงการ รวมถึง
อาจารย์เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ และ อาจารย์ภัทรมน วุฒิ
พิทยามงคล อาจารย์ประจ าส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนตรวจทาน
แก้ไข และปรับปรุงเอกสารนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

คณะผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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การพัฒนาระบบการสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซส าหรับเอกสารแบบไม่มีโครงสร้าง 
The System Development of a Vector Space Model Construction for the 

Unstructured Document 

ชูสกุล  โชติกลาง และธีรพงษ์  สังข์ศรี 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
cchusakool@gmail.com, evan.s.nrru@gmail.com 

บทคัดย่อ
งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการ

การสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซและเทคนิคการให้ค่า
น้ าหนักของเวคเตอร์  2) เพื่ อพัฒนาระบบการสร้ าง
แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซส าหรับแทนเอกสารแบบไม่มี
โครงสร้าง ข้อมูลที่น ามาใช้ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นเอกสาร
ภาษาไทยจ านวน 1024 เอกสารแบ่งเป็นรูปแบบ .txt  .doc 
และ .docx  ขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล  ขั้นตอน
การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซซึ่งมีการ
เลือกใช้เทคนิคการให้ค่าน้ าหนักแบบการนับความถี่และค่า 
TF-IDF และขั้นตอนสุดท้ายเป็นส่วนการพัฒนาระบบการ
สร้างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ ผลการทดลองด้านความพึง
พอใจในการท างานของระบบภาพรวมอยู่ในระดับดี (3.08) 
แบ่งเป็นด้านความสามารถในการท างานอยู่ในระดับดี 
(3.33) ด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับดี (3.00) ด้าน
ความมีประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับดีมาก 
(3.33)  

ค าส าคัญ: เหมืองข้อความ แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ  การ
สร้างตัวแทนเอกสาร 

Abstract 
This research has objectives 1) to study a 

process of a vector space model construction and 
weighting technique 2) to develop a constructing of 
the vector space model for representing the 
documents as an unstructured data. The data of 

this research has 1024 documents (.txt .doc and 
.docx). This research can separate into 3 steps: 1) 
Data collection and preparation 2) Data analysis 
and construction of a vector space model using 
two weighting techniques, Counting and TF-IDF and 
3) System develovment of a vector space
construction. The overall result of the satisfaction 
rating of this system is at a good level (3.08). The 
results of the satisfaction rating in a system 
performance, user friendly and applied benefit are 
at a good level (3.33, 3.33 and 3.00).  

Keywords: Text Mining,  Vector Space Model,  
Document Representation 

1. บทน า
ปัจจุบันแนวโน้มในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตขยายตัวมากขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้มีการสร้าง
และเก็บข้อมูลหลายชนิดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งใน
ข้อมูลเหล่านี้คือ ข้อมูลประเภทเอกสาร  เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บเพจ (Web page) เอกสารข่าว 
(News) ไฟล์งานเอกสารต่าง ๆ (Document) ที่มีปริมาณ
และเนื้อหาของข้อมูลที่หลากหลายท าให้การค้นหาและ
จัดเก็บท าได้ยาก เพื่อให้การสืบค้นและจัดการเอกสารท าได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ เ ช่ียวชาญและ
ทรัพยากรบุคคลมากตามไปด้วยจึงมีการน าความรู้ทางด้าน
เหมืองข้อความเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เอกสารเช่น  การ
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จัดกลุ่ม เอกสาร (Document Clustering) การจ าแนก
ประเภทเอกสาร (Document Categorization) การสรุป
ใจความส าคัญของเอกสาร (Document Summarization) 
การวิเคราะห์ทัศนคติจากข้อความ (Sentiment Analysis)  

การท าเหมืองข้อความเป็นกระบวนการที่น าข้อมูลใน
รูปแบบเอกสารไม่มีโครงสร้างที่ลักษณะโครงสร้างของข้อมูล
ไม่แน่นอนคงที่มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่สนใจได้ โดย
ขั้นตอนที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท าเหมืองข้อความคือ การ
แปลงข้อมูลหรือเอกสารแบบไม่มีโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบ
ข้อมูลหรือเอกสารแบบมีโครงสร้างก่อนที่จะสามารถน าไป
วิเคราะห์ต่อได้ หรือเรียกข้ันตอนการท างานนี้ว่า “การสร้าง
ตัวแทนเอกสาร (Document Representation)” ซึ่งปัญหา
ที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นได้คือ ซอฟต์แวร์ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลหรือการท าเหมืองข้อมูลบางซอฟต์แวร์เท่านั้นที่
สามารถสร้างตัวแทนเอกสารภาษาไทยจากเอกสารแบบไม่มี
โครงสร้างเพื่อน าไปวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องมีการ
แปลงรูปแบบไฟล์ เอกสารให้ เหมาะสมกับรูปแบบที่
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวยอมรับได้จึงเกิดเป็นความยุ่งยากกับ
ผู้ใช้งาน    

จากปัญหาข้างต้นประกอบกับความต้องการที่จะท าให้
การประมวลผลได้ ง่ายและช่วยการใช้งานข้อมูลที่ เป็น
เอกสารภาษาไทยซึ่งเป็นแบบไม่มีโครงสร้างจ านวนมาก  ใน
งานวิจัยนี้จึงเสนอการพัฒนาระบบการสร้างแบบจ าลอง
เวคเตอร์สเปซส าหรับเอกสารภาษาไทยแบบไม่มีโครงสร้าง
เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่
ต้องการวิเคราะห์เอกสารแบบไม่มีโครงสร้างโดยใช้ความรู้
ทางด้านเหมืองข้อความ  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 เหมืองข้อความ (Text Mining) ]1]

เหมืองข้อความ  (Text Mining) เป็นเทคนิคการ
ค้นหาความรู้ใหม่จากข้อมูลประเภทข้อความที่มีปริมาณมาก
โดยอัต โนมัติ  โดยการสกัดค า  ค้ นหารูปแบบ และ
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อความเอกสาร เพื่อให้เกิด
ความหมายและสามารถน ามาใ ช้ประโยชน์ ได้  โดย
สถาปัตยกรรมระบบของเหมืองข้อความมีความคล้ายคลงึกบั
สถาปัตยกรรมระบบในการค้นหาความรู้ ในฐานข้อมูล
ประเภทข้อความ ซึ่งประกอบด้วย ข้ันตอนการเตรียมข้อมูล 
ขั้นตอนการค้นหากฎความสัมพันธ์ และขั้นตอนการน าเสนอ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ส่วนประโยชน์ของเหมืองข้อความนั้น คือ

การท าให้สารสนเทศในรูปแบบข้อความสามารถเข้าถึง 
วิเคราะห์ และประมวลผลภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยผู้ใช้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเอกสารที่จัดเก็บไว้เป็น
จ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางส าคัญในการ
ประยุกต์ใช้เหมืองข้อความ เช่น Document Clustering, 
Document Classification, Summarizing Text เป็นต้น  

2.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural 
Language Processing) [2] 

กา รป ระ มวลผ ลภ าษ าธ ร ร มช าติ  ( Natural 
Language Processing : NLP) ศาสตรทางดานนี้เปนแขนง
วิชาหนึ่งที่ เกี่ยวข องกับศาสตร หลาย ๆ  ศาสตร ได แก
คอมพิวเตอร จิตวิทยาวิศวกรไฟฟ าและสถิติโดยที่ทาง
คอมพิวเตอรจะเนนท่ี การศึกษาในเรื่องของการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  (NLP) เรื่ องของการแทนรูปความรู  
(Knowledge Representation) เรื่องของเทคนิคต าง ๆ 
ของการแจงสวนประโยคเปนตน ประโยชนที่ไดจากการท า
ใหคอมพิวเตอรสามารถติดตอสื่อสารกับมนุษยดวยภาษา
มนุษยเองนั้นชัดเจนใน ตัวเอง เพราะจะสงผลใหการใชงาน
คอมพิวเตอรเปนไปอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน   

2.3 แบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ (Vector 
Space Model) [3] 

แบบจ าลองเวกเตอร์สเปซพัฒนาโดยแซลตั่น 
(Salton 1989) โดยเอกสารแต่ละฉบับเปรียบเสมือนกับ
เวกเตอร์ของค า โดยที่ขนาดของเวกเตอร์ขึ้นกับจ านวนของ
ค าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนั้นแบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ 
หรือแบบจ าลองเวกเตอร์ของค า  เป็นแบบจ าลองทาง
พีชคณิตในการน าเสนอเอกสารข้อความที่ใช้เวกเตอร์เป็นตัว
ระบุ ตัวอย่างเช่น การใช้ดัชนีค าศัพท์ โดยส่วนมากจะใช้
แบบจ าลองเวกเตอร์สเปซในงานการคัดกรอง ตัวอย่างเมื่อ
แทนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบจ าลองเวกเตอร์สเปซ  จะได้
เวกเตอร์ที่มีลักษณะดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1. เวกเตอร์ของเอกสาร 1 เอกสาร 2 และข้อสอบถาม
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เอกสาร 1    แทนด้วยเวคเตอร์ 
เอกสาร 2    แทนด้วยเวคเตอร์ 
ข้อสอบถาม แทนด้วยเวคเตอร์ 

เนื่องจากทั้งสองเอกสาร คือ ทั้งเอกสาร 1 และเอกสาร 
2 ต่างมี C เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นจึงให้ค่าน้ าหนักของ C 
เป็น 0 เมื่อน ามาเขียนอยู่ในรูปเมตริกจะได้ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2. เมตริกของเอกสาร 1 เอกสาร 2 และข้อสอบถาม

หลักการของแบบจ าลองเวคเตอร์เป็นการจัดรูปแบบของ
เ อ ก ส า ร ห รื อ ตั ว แ ท น ข อ ง เ อ ก ส า ร (Document 
Representation) ซึ่งจะมีรูปแบบลักษณะของการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าในเอกสารทั้งหมดด้วยเวคเตอร์สอง
มิติ ค าที่ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการท าให้เป็นบรรทัดฐาน 
(Normalization) เช่นการตัดค าหยุดรวมถึงการให้น้ าหนัก
กับค าเหล่านั้น จะเรียกว่าการจัดรูปแบบแบบจ าลอง
เวคเตอร์สเปซ ดังภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3. แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ

ก า ร ให้ ค่ า น้ า ห นั ก ค า  (Term Weighting) ค า ที่ มี
ความส าคัญหรือใช้เป็นตัวแทนของเอกสารที่ดีควรจะปรากฏ
อยู่มากในเอกสารเฉพาะฉบับนั้นและปรากฏอยู่น้อยมากใน
ชุดที่เหลือทั้งหมด แต่ถ้าค านั้นปรากฏเป็นจ านวนมากใน
ทุกๆเอกสารแสดงว่าค าดังกล่าวไม่สามารถเป็นตัวแทนของ
เอกสารใดๆได้ซึ่งค าเหล่านี้เรียกว่าค าหยุด (Stop Word) 
เช่น ค าว่า “ที่” “และ” “ซึ่ง” เป็นต้น ดังนั้นการให้ค่า
น้ าหนักค าๆ หนึ่งในเอกสารจะพิจารณาจากการนับความถี่

ของค าที่ปรากฏในเอกสารนั้นและจ านวนของเอกสาร
ทั้งหมดที่มีค าๆนั้นปรากฏอยู่ 

การนับความถี่ของค า ถ้าค านั้นปรากฏยิ่งบ่อยในเอกสาร
จะยิ่งมีความส าคัญต่อเอกสารนั้นมากยกเว้นค าหยุด การนับ
ความถี่ของค าเป็นการนับจ านวนครั้งของค าที่ค าน้ัน  ปรากฏ
ในเอกสาร เช่น พบค าว่า “แบบจ าลอง” ในเอกสาร 9 ครั้ง 
ค่าการนับความถี่ของค าจะมีค่าเท่ากับ 9 การนับ ค ว า ม ถี่
ของค านั้นยังเป็นการปรับปรุงการวัดค่าความถูกต้องของ
ข้อมูลอีกด้วย 

การหาค่าความถี่ของเอกสาร (Document Frequency 
: DF) เป็นการช่วยปรับปรุงการวัดค่าความแม่นย าของข้อมูล 

การหาค่ าส่ วนกลับความถี่ ของเอกสาร  (Inverse 
Document Frequency : IDF) เป็นการช่วยปรับปรุงการ
วัดค่าความแม่นย าของข้อมูล มีสูตรการค านวณค่าส่วนกลับ
เอกสารตามสมการที่ 1 

𝑖𝑑𝑓 = log( 𝑁
𝑑𝑓
) …………. 1. 

โดยที ่ Idf คือ ส่วนกลับความถี่เอกสาร 
 N  คือ จ านวนเอกสารในชุดเอกสารทั้งหมด 
 df คือ ค่าความถี่ของเอกสารของค าแต่ละค า 

เมื่อรวมปัจจัยเข้าด้วยกันสามารถน าไปค านวณค่า
น้ าหนักได้ดังสมการที่ 2 

𝑤 = 𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓 
 𝑤 = 𝑡𝑓 ∗ log ( 𝑁

𝑑𝑓
) ………… 2.

2.4 การตัดค า (Word Segmentation) [4] 
การประมวลผลจ าแนกหมวดหมู่เอกสารภาษาไทย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีปัญหาเบื้องต้น คือ การตัดค า
ในภาษาไทย ซึ่งลักษณะการเขียนภาษาไทยจะมีการเขียน
ติดต่อกันเป็นสายอักขระโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
แสดงการแบ่งค าดังเช่นภาษาอังกฤษซึ่งใช้ช่องว่าง (Space) 
คั่นระหว่างค า ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเพื่อแบ่งสายอักขระ
ไทยออกเป็นค าๆ จึงได้มีผู้คิดค้นพัฒนาวิธีการตัดค าแบ่งได้
เป็น  หลักการตัดค าโดยใช้กฎ (Rule Base Approach) 
หลักการตัดค าโดยใช้อัลกอริทึม (Algorithm Approach) 
หลักการตัดค าโดยใช้พจนานุกรม (Dictionary Approach) 
และหลักการตั ดค า โดย ใ ช้คลั งข้ อมู ล  (Corpus Base 
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Approach)  เทคนิคที่ช่วยในการตัดค าที่นิยมใช้กันท่ัวไปคือ 
วิธีการเทียบค าท่ียาวท่ีสุด 

2.5 ก า ร ก า จั ด ค า ห ยุ ด  (Stop-Word List 
Removal) 

เป็นการน าค าที่ไม่มีนัยส าคัญออกโดยที่ไม่ท าให้
ความหมายของเอกสารเปลี่ยนแปลงหมายถึงค าที่ใช้กัน
โดยทั่วไปไม่มีความหมายส าคัญต่อเอกสาร เมื่อตัดออกจาก
เอกสารแล้วไม่ท าให้ใจความของเอกสารเปลี่ยนแปลง 
ตัวอย่างเช่น ค าบุพบท ค าสันธาน ค าสรรพนาม เป็นต้น ค า
หยุดมักเป็นค าที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในเอกสาร และปรากฏ
ในเอกสารเกือบทุกฉบับ จึงถือได้ว่าค าหยุดเป็นคุณลักษณะ
ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีประโยชน์ในการค้นคืนหรือการ
จ าแนกหมวดหมู่ ดังนั้นการก าจัดค าหยุดจึงเป็นกระบวนการ
ที่ควรท าก่อนการจัดท าดัชนี เพื่อก าจัดคุณลักษณะที่ไม่เป็น
ประโยชน์และลดขนาดของดัชนีลง ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้ง
พื้นที่ และเวลาในการประมวลผล ตัวอย่างค าหยุด เช่น ที่ 
ใน ว่า และ จะ มี ได้ ของ ให ้เป็นต้น  

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
งานวิจัย ช้ินนี้ ได้ มีการแบ่งขั้นตอนการด า เนินงาน

โดยทั่วไปประกอบด้วยรายละเอียด 4 ขั้นตอนคือ การเก็บ
รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล  การวิเคราะห์และสร้าง
แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ และการพัฒนาระบบการสร้าง
แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซจากเอกสารภาษาไทยแบบไม่มี
โครงสร้าง สามารถแสดงภาพกรอบแนวคิดในการท างานดัง
ภาพที่ 4 

3.1 การเก็บรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล  
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 

1024 เอกสารโดยแต่ละเอกสารมีจ านวนค าสูงสุดไม่เกิน 
512 ค าประกอบด้วยนามสกุล .txt จ านวน 470 เอกสาร 
.doc จ านวน 304 เอกสารและ .docx จ านวน 250 เอกสาร 
ส าหรับขั้นตอนการเตรียมข้อมูลมีการด าเนินงาน 2 ส่วนคือ 
การตัดค าซึ่งน าไลบราลีของภาษาจาวามาใช้งานซึ่งมีช่ือ
คลาสช่ือว่า “BreakIterator” โดยการตัดค าด้วยคลาส
ดังกล่าวมีรูปแบบการตัดค าแบบอ้างอิงพจนานุกรมที่ใช้
หลักการตัดค าแบบยาวที่สุด และการก าจัดค าหยุดเช่น การ
สันธาน ค าบุพบท เป็นต้น ซึ่งใช้เทคนิคของการค้นหาเทียบ

ค าหยุดในฐานข้อมูลรายการ โดยมีการน าฐานข้อมูลรายการ
ค าหยุดที่เป็นมาตรฐานมาใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ 

3.2 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์
สเปซส าหรับจัดการเอกสารแบบไม่มีโครงสร้าง     

กระบวนการส าคัญส าหรับการสร้างแบบจ าลอง
เวคเตอร์สเปซคือการให้น้ าหนักค าหรือการท าดัชนี  
(Indexing) ซึ่งงานวิจัยช้ินนี้ใช้รูปแบบการให้น้ าหนักค าที่
แตกต่างกันสองวิธีคือ การแทนเอกสารด้วยเวคเตอร์โดย
เอกสารแต่ละเอกสารจะถูกนับค า หรือ ความถี่ของค าที่
ปรากฏในเอกสาร (Counting) มีโครงสร้างดังนี้ แถวที่ 1 จะ
เป็นค าทั้งหมดที่ได้จากทุกเอกสารซึ่งเป็นค าที่ไม่ซ้ ากันแต่ละ
ค าจะคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ า “,” แถวที่ 2 และแถว
ต่อๆไป จะเป็นความถี่ของค าที่ได้จากการนับค าของเอกสาร
ที่ 1 ถึง เอกสารที่ N และการแทนเอกสารด้วยการให้น า
หนัก  (Weighting) ซึ่ งมีรูปแบบลักษณะของการแสดง
ความสัมพันธ์การจัดรูปแบบเอกสาร โดยค่าน้ าหนัก (TF-
IDF ) จะถูกค านวณด้วยสมการเฉพาะมีโครงสร้างดังนี้ แถว
ที่ 1 จะเป็นค าทั้งหมดที่ได้จากทุกเอกสารซึ่งเป็นค าที่ไม่ซ้ า
กันแต่ละค าจะคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ า “,” แถวที่ 2 และ
แถวต่อๆ ไป จะเป็นค่าน้ าหนักของค าที่ได้จากการนับค าของ
เอกสารที่ 1 ถึง เอกสารที่ N โดยใช้ค าสั่ง “Wij()….” 

ภาพที่ 4. กรอบแนวคิดการสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซจาก
เอกสารแบบไม่มีโครงสร้าง
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3.3 การพัฒนาระบบการสร้างแบบจ าลอง
เวคเตอร์สเปซส าหรับเอกสารภาษาไทยแบบไม่มี
โครงสร้าง  

โดยมีแผนภาพการท างานของระบบการสร้าง
แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ ดังภาพที่ 5 และแผนภาพการ
ออกแบบระบบ ดังภาพท่ี 6 และ 7 

ภาพที่ 5. แผนภาพการไหลของงาน (Work Flow Diagram)

ภาพที่ 6. Context Diagram

ภาพที่ 7. Data Flow Diagram Level 1 

4. ผลการวิจัย
งานวิจัย ช้ินนี้มี การทดลองการท างานและแสดง

ผลการวิจัยได้ ดังนี้

4.1 ผลการด าเนินงานของโปรแกรม  
การท างานของระบบมีลักษณะการท างานเป็น 

window application แบ่งออกเป็น 2 ฟอร์มประกอบด้วย 
ฟอร์มหน้าหลัก และฟอร์มการสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์
สเปซ ดังภาพท่ี 8 9 และภาพที ่10 

ภาพที่  8. ฟอร์มหน้าหลักของระบบการสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์
สเปซ

ภาพที่ 9. ฟอร์มการสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ
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ภาพที่ 10. ตัวอย่างการท างานการสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ

4.2 ผลการสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ 
งานวิจัยช้ินนี้ได้พัฒนาระบบส าหรับการสร้าง

แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซจากเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง โดยมี
การเลือกใช้เทคนิคการให้ค่าน้ าหนักค าด้วยค่าความถี่และค่า 
TF-IDF ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างแบบจ าลองเวคเตอร์สเปซ
ที่สร้างขึ้นได้ ดังภาพท่ี 11 และ 12 

ภาพที่ 11. แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซส าหรับค่าน  าหนักแบบใช้
ค่าความถ่ี

ภาพที่ 12. แบบจ าลองเวคเตอร์สเปซส าหรับค่าน  าหนักแบบใช้ค่า
TF-IDF

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ในการจัดท างานวิจัยนี้เพื่อการสร้างแบบจ าลองเวคเตอร์

สเปซส าหรับการจัดการเอกสารแบบไม่มีโครงสร้าง นั้นมีผล

การสร้างโดยใช้อัลกอริทึมสองอัลกอริทึมคือ Counting และ 
TF-IDF โดยผ่านการค านวณตามอัลกอริทึม แต่ที่ส าคัญอยู่ที่
การตัดค าภาษาไทยเพื่อน าค าที่ผ่านการตัดค าไปใช้เป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างซับซ้อนเพื่อความง่ายและรวดเร็วจึงใช้การตัดค า
โดยใช้ library ของ NetBean โดยใช้ คลาส BreakIterator  
ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบโดยเป็นบุคลากรและนักวิจัยที่ท างานทางด้าน
เหมืองข้อความจ านวน 3 คนได้ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมเท่ากับระดับดี แบ่งเป็นด้านความสามารถในการ
ท างานอยู่ในระดับดี (3.33) ด้านความง่ายในการใช้งานอยู่
ในระดับดี  (3.00) ด้านความมีประโยชน์ ในการน าไป
ประยุกต์ใช้อยู่ในระดับดีมาก (3.33) ปัญหาที่พบได้จาก
ระบบท่ีสร้างขึ้นคืองานวิจัยช้ินนี้ได้มีการตัดค าโดยใช้ library 
ของ NetBean นั้นท าได้ดีระดับหนึ่งยังมีปัญหาในการตัดค า 
มีค าไม่สามารถตัดได้ถูกต้อง ดังนั้นถ้ามีการใช้เทคนิคการตัด
ค าที่มีความแม่นย าสูงจะท าให้ได้ผลในการสร้างแบบจ าลอง
เวคเตอร์สเปซที่ถูกต้องมากขึ้น 
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ต้นไม้ตัด ินใจเพ่ือช่ ยทาํนายผลการเรยีน!กรณี กึ าของนัก ึก า! !
คณะเทคโนโลยี าร นเท ของม า ิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะ ันออก! !

ทิยาเขตจักรพง ภู นารถ!
" #$%&%’ ( !) *##!+, &%( - !. ’ / #0!1’ *!2*#/ %$3%( - !425!!6!7, &#!839/ : !%( !!

; , $903: !’ 1!<( 1’ *= , 3%’ ( !, 3!3>#!? , @, = , ( - , 0, !A( %B#*&%3: !’ 1!) #$>( ’ 0’ - : ! !
) , C, ( DE F!7>, F*, G’ ( -&#!+>9B, ( , *3>!7, = H9&!

ิริ รรณ! เจริญทรัพยานันต" !และ!ธนพล! พ่ึงตั เอง" !
"คณะบริ ารธุรกิจและเทคโนโลยี าร นเท ! าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ! !

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะ ันออก! ทิยาเขตจักรพง ภู นารถ!
#$ %&’( )! (&*&+%, -.%*/ 0, (%112%3%, %, 4 515-%5-627!62%, %1/ ’-1284 515-%5-62!

บทคัดย่อ!
การทําเ มืองข้อมูลทางด้านการ ึก าเป็นการ ิเคราะ ์

ข้อมูล รือ า ิ ธีการใ ม่ ! ๆ ! ํ า รับ ใน งการ ึก า!
ัตถุประ งค์ของการทําเพื่อใ ้เข้าใจ ่าปัจจัยใด! ท่ีมีผลใน

การเรียน!บทค ามนี้เป็นการ ึก าและ ิเคราะ ์ข้อมูล
พฤติกรรมของนัก ึก า! าขาเทคโนโลยี าร นเท ! ท่ีคาด
่าจะ ่งผลกระทบต่อผลการ ึก าในทางท่ีไม่ดี! โดยงาน ิจัย

นี้ได้นําเทคนิคการทําต้นไม้ตัด ินใจ!มาใช้ทําการ ิเคราะ ์
ข้อมูลพฤติกรรมต่าง!ๆ! ! เพื่อเป็นแน ทางในการแก้ปัญ า
ต่างๆ!อาทิเช่น!ปัญ าผลการ ึก าตกตํ่าจนนําไป ู่การออก
จาก ถาบันการ ึก า!ขั้นตอนการ ิจัยเราได้ทําการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้การทําแบบ อบถาม!จากนั้นจึงนํามา ิเคราะ ์!
เพื่อทํานายโอกา ที่จะได้เกรดเฉล่ีย!

  Educational data mining is analysis and find 
the way for improve or understand impact of 
education system. In this paper, we present education 
and analysis method of student behavior at faculty of 
Information Technology. The objective of this paper is 
prediction the GPA and analysis what student 
behavior is impact factor in education.! We use a 
decision tree basing model for the way of solution. Our 
methodology,! firstly we collected by using 
questionnaires then we created decision tree model 
with data collection questionnaires for prediction the 
GPA 

คํ า ํ า คั ญ 6!905&(&/ , ! : *007!#; 85%6&/ , %’! 9%6%!< &, &, =7!
>?@AB!

I Jบทนํา
การทําเ มืองขอมูลทางดานการ ึก า! C#; 85%6&/ , %’

9%6%!< &, &, =D!มีการเติบโตมากขึ้นในปจจุบันเนื่องมาก ลาย
ปจจัย! เชนมีการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในทาง ถิติ!การนํา
ขอมูลที่มีอยูมาทําการ ิเคราะ เพ่ือใชในการตัด ินใจในดาน
ตาง!ๆ! ร มถึงนํามาพัฒนาขีดค าม ามารถในดานการ
เรียนรู!จากประโยชนของการทําเ มืองขอมูลบทค าม ิจัย
ของเราไดเล็งเ ็นปญ าท่ีเกิดขึ้นภายใน ถาบันการ ึก า!
ของผูทํา ิจัย! คือ!ปญ าการดานผลการเรียนตกตํ่าของ
นัก ึก า!ปญ าท่ีเกิดขึ้นน่ีทําใ นัก ึก า ลายคน!ตองออก
จาก ถาบันการ ึก า!ภายใน ถาบันมีค ามตระ นักดี า ิ่ง
ท่ีเกิดขึ้นน้ียอมไมกอใ เกิดผลดีกับ ถาบันการ ึก า!ทาง
ผูจัดทํา ิจัยจึงไดเ ็น า! าเ ตุท่ีทําใ ผลการเรียนตกตํ่าลง
อาจจะมาจาก ลายปจจัย! ร มถึงท้ังพฤติกรรมการเรียนใน
ปจจุบันก็มีการปรับเปล่ียนไปจากเดิม! เชน!การท่ีเทคโนโลยี
ท่ีเขามาเกี่ย ของจนแทบเปน น น่ึงของชี ิตประจํา ันใน!
มาทโฟน! รือ ื่อโซเชียลมิเดียตางๆ! รือแมกระท่ังท่ีพัก

อา ัยใกล ถาบัน!อาจเปนปจจัยท่ีอําน ยค าม ะด ก บาย
ตอนัก ึก าจนขาดค ามกระต้ือรื้อรนในการ ึก า! !

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

1285



ํา รับขอมูลท่ีนํามา ึก า ิจัยในครั้งน้ีคือ!พฤติกรรมใด
ของนัก ึก าท่ีมีผลตอการเรียน! โดยในการทําเ มืองขอมูล
นั้นเราไดยึดตาม ลัก ิธีการ! >?@AB! เร่ิมต้ังแตการ ึก า
ปญ า! เก็บขอมูล! รางโมเดลในการจําแนก!ร มถึงการ
ิเคราะ ขอมูล! ํา รับโมเดลท่ีใชในการจําแนกพฤติกรรม

เราไดใช ิธีการตนไมตัด ินใจ! C905&(&/ , ! : *00D!

KJทบท นงาน ิจยัที่เก่ีย ข้อง
งาน ิจัยปจจุบันในดานการทําเ มืองขอมูล!มีใชงานมาก

และร มถึงพัฒนา ิธีการมากข้ึน! ิธีการทําเ มืองขอมูลไดมี
การนํามาประยุกตใชดานการ ึก า! เพราะมีค ามตองการ
จะพัฒนา ักยภาพในดานตาง!ๆ! ในการ ึก าเพ่ือใ ตอบ
โจทยในดาน! เพ่ิมค าม ามารถในการเรียนรูมากขึ้น! ใ
ทราบถึงปญ าเดิม ! ร มถึงในการบริ ารจัดการตาง!ๆ! !
ตั อยางบทค ามท่ีเกี่ย ของกับการทําเ มืองขอมูลในดาน
การ ึก า! E" FGH! !

บทค ามท่ีเกี่ย ของกับทําเ มืองขอมูลในดานการ ึก า
มีการแบงเปา มายของการทําเ มืองขอมูลออกเปน! I !กลุม
ใ ญตามขอบเขต! E" H! เพื่อบรรลุ ัตถุประ งค7!การเก็บขอมูล

รือ ิธีการทําแบบทด อบ!และการพัฒนาเทคนิคทําเ มือง
ขอมูล!บทค ามท่ีไดนําเ นอนั้นไดช้ีเฉพาะเจาะจงในกลุม
บรรลุ ัตถุประ งค! คือการตร จ อบ าพฤติกรรมใดมี
ผลกระทบตอการเรียน! โดยท่ีเราได ึก าจากบทค าม ิจัย!
EJH! ซ่ึงบทค ามดังกลา ไดมีการพยายามเก็บผล ําร จในแง
พฤติกรรมการใชชี ิตประจํา ันตาง!ๆ! าพฤติกรรมใดมีผล
กับการเรียน ! ซ่ึงทางบทค ามนี้ ไดนํา ิ ธีการ ําร จมา
ปรับเปล่ียนใ เ มาะ มกับ ภาพแ ดลอมท่ีเราทําการ
ทด อบ!
! เมื่อเปรียบเทียบกับบทค ามอ่ืนท่ีมีค ามคลายคลึงกับ
บทค ามท่ีไดนําเ นอ! เชนบทค าม! EI FKH! เปนบทค ามท่ี
ทํานาย านัก ึก าคนใดมี โอกา ลาออก รือทํานาย
แน โนมผลการเรียน! โดยไดดูจากคะแนนราย ิชาทางดาน
คณิต า ตรและ ิทยา า ตร!และบทค าม! ELH! เปนการ
ิเคราะ นัก ึก าของม าลัย ามีโอกา เลือกการทํางาน

อาชีพใดไดมีการทําเกรดผลการเรียนมา ิเคราะ มากก า!
จากท่ีกลา มาจะเ ็นได า ลายบทค ามมีการพิจารณาใน
ดานผลการเรียนของเดิม! รือผลการเรียนราย ิชาตาง!ๆ!
มากก า! ซ่ึงเราไดพิจารณา า! าเ ตุ ลักนาจะมาจาก

พฤติกรรมการเรียนมากก ากอนท่ีจะ งผลมายังผลการเรียน
ใน ิชากอน นา!

LJการนําเทคนิคดาต้าไมน์นิงมาประยุกต์ใช้ในการ
ิเคราะ ์ผลการเรียนของนกั ึก า!

การ ิเคราะ พฤติกรรมท่ีอาจ งผลตอผลการ ึก า! เชน!
การใชเ ลาเรียนไปกับ มาทโฟน! ื่อโซเชียลมิเดียตางๆ!การ
ทํางานในช งเ ลา างท่ีอาจ งผลใ เกิดค ามเ น่ือยลา!
และการดื่มแอลกอฮอลท่ี งผลใ ประ ิทธิภาพทางการ
ึก าลดลง ! เปนตน ! ข้ันตอนการทําเ มืองขอมูลไดใช

ก ร ะ บ น ก า ร ! >?@ABF9< ! C>*/ ( ( ! @, ; 8( 6*3! A6%, ; %*; !
B*/ 50( ( !M/ *!9%6%!< &, &, =D!ENH! เพ่ือใ การทําเ มืองขอมูล
มีขั้นตอนการทํางานเก็บร มร ม ิเคราะ อยางเปนระบบ!
ํา รับการ ิเคราะ ขอมูลด ยเทคนิคเ มืองขอมูล! ไดนํา

ขอมูลพฤติกรรมที่เก็บร บร มจากการทําแบบ อบถามมา
รางเปนโ นดของตนไมตัด ินใจ!C; 05&(&/ , !6*00D!และ า

ค าม ัมพันธของขอมูล! ท่ีเปนปจจัย งผลตอผลการ ึก า
ตางๆ!

ร ท่ี 1. ข้ันตอนของกร บวนการ CRISP-DM 

LJI ! ิธกีาร!7? <82D" . !
>?@ABF9< ! เปนรูปแบบ รือโครง รางกระบ นการ!

CO*%$ 0+/ *PD! ท่ีใชดําเนินการทําโครงงานในดานการทํา
เ มืองขอมูล! ซ่ึงประกอบด ยขั้นตอนตั้งแตการกํา นด
ปญ า! ึก าปญ า! ร มถึงการ ิเคราะ และพัฒนา!ENH!
บทค ามของเราจึงไดเล็งเ ็น า! ิธีการนี้ขั้นตอนการทํางาน
อยางเปนระบบเราจึงไดยึดตามกระบ นการทํางานตาม ิธี!
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>?@ABF9< ! โดยมีข้ันตอน! >?@ABF9< !จะแ ดงใ เ ็นตาม
รูปภาพท่ี! " ! !

LJK!การ ึก าค้นค า้และการเก็บร บร มข้อมูล!
! จากในบทนํา!พบ าปญ าท่ีเกิดข้ึน! ไมไดมาจาก าเ ตุ
ของเน้ือ าในราย ิชาที่ ึก า!แตมาจากพฤติกรรมในการ
เรียนมากก า! ดังน้ันเราจึงตองเก็บขอมูลพฤติกรรมของตั
นัก ึก า! ซ่ึง ิธีการเก็บขอมูลมี ลาก ลาย ิธีเชน!การ ังเกตุ!

รือการทําแบบ อบถาม! ในบทค ามนี้ไดเลือก ิธีการทํา
แบบ อบถามเน่ืองจากภายใน าขามีจําน นนัก ึก า
ประมาณเกือบ! " QQ!คน! ํา รับแบบ อบถามเราไดอางอิง
จากแบบ อบถามของบทค าม ิจัย! EJH!มีการเก็บผล ําร จ
พฤติกรรมของนักเรียนภายในโรงเรียนแ ง น่ึงในประเท
โปตุเก !แตเน่ืองจากบาง ั ขอในแบบ อบถามดังกลา
อาจจะเ มาะ มกับ ภาพแ ดลอมของม าลัย! ดังน้ันจึงไดมี
การปรับเป ล่ียนแบบ อบถาม ! เ พ่ือใ เ มาะ มกับ
ภาพแ ดลอมของพฤติกรรมนัก ึก าในม าลัย! ํา รับ

แบบ อบถามท่ีบทค าม ิจัยของเราไดใชเก็บร บร มขอมูล!
มีรายละเอียดตามท่ีแ ดงในตาราง มายเลข! " !
ตารางท่ี 1. แสดงรา อี ดขอม จากแบบสอบ าม 
, / ! %66*&R860! 0S1’%, %6&/ , !
" ! เพ ! ขอมูลเพ !
J ! อายุ! ขอมูลช งอายุ!
I ! ช้ันปท่ี ึก าอยู! ขอมูลช้ันปท่ี ึก าอยู

ปจจุบัน!
T! ท่ีพัก! ประเภทท่ีพักปจจุบัน!
K! จําน น มาชิกท่ีพัก

อา ัยร มด ย!
จําน นบุคคลท่ีพักอา ัย
ด ย!Cไมร มตั นัก ึก าD!

L! ประเภท ถาน ึก า
เดิม!

เก็บขอมูลประเภท
ถาน ึก าเดิม!

U! เกรดเฉล่ียจาก
ถาน ึก าเดิม!

เก็บขอมูลช งเกรดของ
ถาบันเดิม!

G! เกรดเฉล่ียปจจุบัน! เก็บขอมูลช งเกรดเฉล่ีย
ปจจุบันของนัก ึก า!

N! ค าม นใจ! ค าม นใจดานตางๆ!
" Q! ค ามรักใน ัยเรียน! การคบ าดูใจมีVไมม!ี

" " ! ระยะเ ลาเดินทาง
จากท่ีพกัถึง
ม า ิทยาลัย!

ขอมูลระยะเ ลาเดินทาง
จากท่ีพักถึงม า ิทยาลัย!

" J ! ตองการในการ ึก า
ตอปริญญาโท!

ขอมูลค ามตองการใน
การ ึก าตอปริญญาโท!

" I ! การเขาเรียน! จําน นเปอรเซ็นการเขา
เรียนใน นึ่งเทอม!

" T! การเขาเรียน าย! จําน นเปอรเซ็นการเขา
เรียน าย!

" K! การบานที่ทําเอง! ขอมูลจําน นเปอรเซ็น
การบานที่ทําเอง!

" L! การใชเ ลา างดาน
การเรียน!

ขอมูลค ามถี่ในการใช
เ ลา างดานกิจกรรมการ
เรียนตอ ัปดา !

" U! ใชเ ลา างดาน
ขุภาพ!

ค ามถี่ในการใชเ ลา าง
ดาน ุขภาพตอ ัปดา !

" G! การใชเ ลา างดาน
การพักผอน!

ค ามถี่ในการใชเ ลา าง
ดานการพักผอนตอ
ัปดา !

" N! การทํางานในเ ลา
าง!

ขอมูลประเภทการทํางาน
ในเ ลา าง!

JQ! การเลนเกม! ขอมูลปริมาณการเลนเกม
ใน! " ! ัน!

J " ! การเลนโซเชียลมิเดีย! ปริมาณการเลนโซเชียล
มิเดียตางๆใน! " ! ัน!

J J ! การด่ืมแอลกอฮอล
ใน ันจันทรถึง ุกร!

ขอมูลค ามถื่ในการดื่ม
แอลกอฮอลใน ันจันทร
ถึง ุกร!

J I ! การด่ืมแอลกอฮอล
ใน ันเ ารและ
อาทิตย!

ขอมูลค ามถื่ในการดื่ม
แอลกอฮอลใน ันเ าร
และอาทิตย!

LJL!การเตรียมข้อมูล!
เราไดทําการเก็บร บร มขอมูลของนัก ึก าช้ันปท่ี!J !W!

T! !จากแบบ อบถามร มทั้ง ิ้น! NI !คน! ใชเปนขอมูล ํา รับ
การ รางแบบจําลอง! C ํา รับนัก ึก าชั้นปท่ี! " ! ยังไมไดมี
การจัดเก็บเน่ืองจากในขณะ!ที่ทํานัก ึก าช้ันปท่ี! " ! ยังไมได
จบภาคการ ึก าที่! " D! ตั อยางขอมูลท่ีเก็บไดจะแ ดงใ
เ ็นในตารางท่ี! J ! !
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ร ท่ี 2. แบบจํา องการทํานา การ ก าจากพ ติกรรม 

ตารางท่ี 2. แสดงตัวอ างขอม จากแบบสอบ าม 
( ’ ! &#M! , - #! : #, *! N! - *, / #!
" ! ชาย! X! " N! J ! Y X!J -QQ
J ! ญิง! JQ! T! Y J -QQ!W!J -K
Y ! Y ! Y ! Y ! Y ! Y !

ลังจากร บร มเ ร็จ ิ้น!ขอมูลในแบบ อบถามท้ัง มดจะ
ถูกแปลงใ อยูในรูปแบบตั เลขเพ่ือใช ํา รับการ ราง! !
แบบจําลอง!ตั อยางเชน! เกรดเฉล่ีย!นอยก า! J -QQ!จะถูก
แปลงใ มีคาเปน! " ! เกรดเฉล่ีย! J -QQ!F! J -KQ!จะถูกแปลงใ มี
คาเปน! J ! เกรดเฉล่ีย! J -K" ! F! I -QQ!จะถูกแปลงใ มีคาเปน! I !
เกรดเฉล่ีย! I -QQ! ข้ึนไป!จะถูกแปลงใ มีคาเปน! T!ตามลําดับ!
เปนตน!และ ุดทายทําการแบงขอมูลออกเปน! J !กลุม!UQZ !
จากขอมูลท้ัง มดเปนขอมูลท่ีใช อนระบบ! C6*%&, &, =! ; %6%D!
และขอมูล! I QZ ! เปนขอมูลทด อบระบบ! C60(6&, =! ; %6%D!
โดยเราไดมีการเก็บเพ่ิมขอมูลของนัก ึก าชั้นปที่! " ! เพ่ิมเติม
เพื่อทําการทด อบโมเดลด ย!

LJO!การ ร้างแบบจําลอง!
ในการ รางแบบจําลองขอมูลผู ิจัยไดทําการ ิเคราะ ขอมูล
เพ่ือช ยทํานายผลการ ึก า! โดยทําการแบงขอมูลผล
ก า ร ึ ก าปจ จุป น ซ่ึ ง เ ป นข อมู ล ท่ี ไ ด จ า กก า ร เ ก็ บ

แบบ อบถามออกเปน!T!กลุมจําแนกตามเกรดเฉล่ีย ะ ม!
ปจจุบันของนัก ึก า!ดังน้ี!กลุม! " ! เกรดเฉล่ียนอยก า! J -QQ7!
กลุม! J ! เกรดเฉล่ียระ าง! J -QQ!ถึง! J -KQ7!กลุม! I ! เกรดเฉล่ีย
ระ าง! J -K" !ถึง! ! I -QQ!และ!กลุม!T! เกรดเฉล่ีย! I -QQ!ขึน้ไป!

ลังจากการเตรียมขอมูลใ อยูในรูปแบบท่ีพรอมใชงานเปน
ไฟลเอ็กเซล! C#S50’D!แล จึงทําการแปลงเปนไฟลประเภท!
>A[ ! เพื่อทําการ รางแบบจําลองด ย ิธีตนไมตัด ินใจ!

OJ แบบจําลองต้นไม้ตัด ินใจและผลการทํานาย
ตนไมตัด ินใจ! C905&(&/ , ! : *00D! เปนกระบ นการจัด

กลุมอยาง น่ึงโดยใชค าม ัมพันธระ าง ัตถุ!C\ R.056D!
โดยที่ค าม ัมพันธระ าง ัตถุเปนลัก ณะลําดับช้ัน! E" QH!
ิธีการ รางแบบจําลอง! เริ่มจากการ าคุณ มบัติท่ีมีผลกับ

ค าม ัมพันธของขอมูลมากท่ี ุดกอน! เพ่ือท่ีจะนํามาเปน
โ นดพอแม !CB%*0, 6! ] / ; 0D! จาก มการ ! การ า ! @, M/ *F
$ %6&/ , !^%&, ! ามารถดู ไดจาก มการท่ี ! " ! กํา นดใ

	 ! ด ท่ี! ! !คือ!
ความนาจะเปนของคา! !

, 	
… 	! C" D!
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! ! จาก มการท่ี! " ! ทําการคําน ณซํ้าจนครบทุกโ นดทําใ
ไดแบบจําลองตนไมตัด ินใจ! ท่ีนํามาใชในการทํานายผลการ
เรียนซ่ึงแ ดงใ เ ็นในรูปท่ี! J !

ขั้นตอนการทด อบประ ิทธิภาพแบบจําลองโดย ิธีการ
แบงขอมูลเพื่อทด อบประ ิทธิภาพ! CA1’&6F60(6D!ขอมูลท่ี
นํามาทําการทด อบเปนขอมูลท่ีไมเคยใชในการ ราง
แบบจําลอง! C_ , P, / + , ! 9%6%D! จําน น! I QZ !มาทําการใน
การทด อบ! ามารถ รุปคาค ามถูกตองของแบบจําลอง
การทํานายผลการ ึก าท่ี รางด ย ! ; 05&(&/ , !6*00! ได !
LN-JZ !
จากแบบจําลอง ามารถอธิบายไดดังน้ี!
" Dพฤติกรรมการเขาเรียน ายมากก า!GQ! เปอรเซ็นจะ
ไดผลการ ึก าอยูในกลุม! J !Cระ าง! J -QQ!W!J -KQD!
J Dพฤติกรรมการเขาเรียน ายนอยก า!GQ! เปอรเซ็น!และ
ดื่มแอลกอฮอลทุก ันในช ง ันจันทรถึง ุกร!และมีค าม
นใจVค ามถนัดในดาน ิลปะ!จะไดผลการ ึก าอยูในกลุม!
I !Cระ าง! J -K" !W! I -QQD!
I Dนัก ึก าที่มีพฤติกรรมการเขาเรียน ายนอยก า! GQ
เปอรเซ็น!และดื่มแอลกอฮอลในช ง ันจันทรถึง ุกรนอย
ก า! T! ันV ัปดา ! และมีเกรดเฉล่ียจาก ถาน ึก าเกา!
มากก า! J -QQ!การทําการบานเองนอยก า!TQ! เปอรเซ็น!จะ
ไดผลการ ึก าอยูในกลุม! J !
TDพฤติกรรมดังตอไปน้ี!การเขาเรียน ายไมเกิน! LQ! เปอร
เซ็น7!ดื่มแอลกอฮอลในช ง ันจันทรถึง ุกรนอยก า! T! ันV
ัปดา 7!มีเกรดเฉล่ียจาก ถาน ึก าเกา!มากก า! I -QQ!

และ!การใชงาน ื่อโซเชียลมิเดียมากก า! " ! ช่ั โมงV ัน!จะ
ไดผลการ ึก าอยูในกลุม! I !7J !
KDขอมูลพฤติกรรมนัก ึก า ท่ี เขาเ รียนมากก า ! GQ
เปอรเซ็น! ท่ีมีเกรดเฉล่ียจาก ถาบันเดิมอยูระ าง! J -K" !ถึง!
I -QQ!และเขาเรียน ายตํ่าก า! GQ! เปอรเซ็น!การใชเ ลา าง
ดานกินกรรมการเรียนและ ุขภาพนอยก า! " !W! J ! ันV
ัปดา !ดื่มแอลกอฮอลในช ง ันจันทรถึง ุกรนอยก า! T!
ันV ัปดา !พรอมท้ังไมตองการ รือยังไมได างแผลท่ีจะ
ึก าตอปริญญาโท!และทําการบานเองต่ําก า!GQ!เปอรเซ็น!

จะไดผลการ ึก าอยูในกลุม! J !
LDขอมูลพฤติกรรมนัก ึก าท่ีเขาเรียน ายไมเกิน ! LQ
เปอรเซ็น ! และทําการบานเองนอยก า ! LQเปอรเซ็น!
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลอยูในช ง! " ! F! T! ันV ัปดา
ช ง ันจันทรถึง ุกร7! พฤติกรรมการเลนโซเชียลมิเดีย
มากก า! " ! ช่ั โมงใน! " ! ัน!และมีเกรดเฉล่ียจาก ถาบันเดิม

มากก า! I -QQ! ข้ึนไป!มีการใชเ ลา างดานการพักผอนและ
ุขภาพนอยก า! J ! ันV ัปดา !จะไดผลการ ึก าอยูในกลุม!
‘ !CI -QQ! ข้ึนไปD! I !
! ํา รับ าเ ตุที่ผลการทด อบประ ิทธิภาพไดระดับ!
LN-JZ ! เน่ืองจาก าเ ตุดังตอไปน้ี! ในกรณีของนัก ึก าช้ัน
ปท่ี! " !พบ ามีจําน น น ยกิตท่ีนอย! อีกท้ัง ิชาท่ีเรียนใน
เทอมที่! " !มี ิชาท่ีเก่ีย ของกับดานไอทีแค! L! น ย! Cไมนับ
ิชาคณิต า ตรD! ดังนั้นผลการทํานายจึงอาจจะมีโอกา คาด

เคล่ือนได! าเ ตุท่ี! J ! ท่ีทําใ การทํานายผิดพลาดเกิดจาก
ขอมูลท่ีเก็บเราพบ ามีกลุมคนจําน น น่ึงที่มีพฤติกรรม
แปลกแยกจากคนกลุม นใ ญ! ยกตั อยางเชน! บุคคล
ดังกลา มีการเขาเรียน ายประมาณ! GQ! เปอรเซ็น!แตมีเกรด
เฉล่ียปจจุบันในระดับ! I -Q!ขึ้น!อาจจะเกิดจากการเก็บขอมูล
ในดานพฤติกรรมอาจจะยังไมครอบคลุมเพียงพอ ! รือ
อาจจะมีปจจัยภายนอกอ่ืน!ๆ! ท่ีไมเก่ีย ของกับพฤติกรรมแต
มีผลกับการเรียนได! ในกรณีนี้ทางบทค ามน้ีไมไดครอบคลุม
จึงทําใ การทํานายเกิดโอกา ผิดพลาดได!

PJ รุปผลการ ิจยัและแน ทางการพัฒนาต่อ
กระบ นการของบทค ามน้ีมุงเนนไปท่ีการตร จ อบ า

พฤติกรรมใดบางที่ งผลตอการเรียน! เน่ืองจากบทค าม
ลาย!ๆ!บทค ามมีการมุงเนนไปท่ีการตร จ อบจากผลการ

เรียนแล ทํานาย า!มีโอกา จะลาออก! รือแน โนมท่ีจะได
ทํ างาน ลัก ณะใด ! แตทางบทค าม ท่ี ไดนํ า เ นอมี
แน ค ามคิด า! าเ ตุ ลักนาจะเกิดจากพฤติกรรมในการ
เรียนของนัก ึก าทําใ งผลกระทบตอผลการเรียน!แล จึง
ไปมีผลกระทบตอ นอื่น!ๆ! เราจึงได นใจการเก็บขอมูลใน
แงของพฤติกรรม !ในขั้นตอนการทํานายนั้น เราไดใช
แบบจําลองตนไมตัน ินใจในการทํานาย! ซ่ึงผลการทด อบมี
ค ามคาดเคลื่อนเนื่องจาก!ประเด็นแรกนัก ึก าช้ันปท่ี! " !มี
ิชาท่ีเกี่ย ของกับดาน าร นเท นอยอยู!ร มถึงมีนัก ึก า

บางคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแตกตางจากคน นใ ญด ย!
! แน ทางการพัฒนาตอ!จาก าเ ตุท่ีกลา มาในยอ นาท่ี
ผานมาอาจจะ รุปได! J !แน ทาง! แน ทางท่ี น่ึงคือการ
พัฒนากระบ นการทําแบบจําลองใ มอาจจะเลือก! ิธีการท่ี
มีการคําน ณโ นดรอบขาง รือใช ิธีเครือขายประ าท
เทียมในการทํานายผล!แน ทางท่ี องอาจจะตองมีการ ัด
พฤติกรรมใ มอาจจะใช ิธีการ ังเกตุมากก า! การตอบ
แบบ อบถามเนื่องจากการตอบแบบ อบถาม!อาจจะมี
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ปจจัยบางอยางท่ีเราไดทําการมองขามไป ! รือผูตอบ
แบบ อบถามอาจจะไมไดมีการ ังเกตุของตั เอง! ทําใ การ
ตอบแบบ อบถามมีค ามคลาดเคล่ือนไป!
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการองค์ความรู้ เกี่ยวกับงานวิจัย กรณีศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
ประเมินระบบโดยผู้เช่ียวชาญ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและ
พัฒนาโดยอาศัยหลักการวงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือ
ในการพัฒนาประกอบด้วย Hozo-Ontology Editor ใช้
สร้างฐานความรู้ออนโทโลยีและสร้างความสัมพันธ์จ านวน 
16 โดเมน 46 โหนด และ Ontology-based Application 

Management Framework เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนา
ภาษาโปรแกรมได้แก่ PHP และ JavaScript การจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย MySQL จากนั้นน าระบบ
ประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมินระบบภาพ
รวมอยู่ ในระดับดี  ดังนั้นการพัฒนาระบบครั้งนี้ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง
นครราชสีมา 

ค าส าคัญ : ระบบจัดการองค์ความรู้ ,งานวิจัย 

Abstract 

The objective of this research was to 
develop Knowledge Management System of 
Research Case Study of Business Administration 
Faculty of Rajamangala University of Technology 
Isan. This research used Research and 
Development Methodology based on the principle 
of the System Development Life Cycle. The 
development tools were Hozo-Ontology Editor and 
Ontology-based Application Management 
Framework. Hozo-Ontology Editor used to 
develop knowledge- based and created 
relationship between 16 domains 46 nodes. 
Ontology-based Application Management 
Framework was development platform. Computer 
languages were PHP and JavaScript. MySQL was 
database management system. The system was 
evaluated by experts.  The result of evaluation was 

good level. The development of this system, 
disseminate knowledge of research of Faculty of 
Business Administration Rajamangala University 
of Technology Isan. 

Keyword: Knowledge Management System 
, Research 

1.บทน า 
ในปัจจุบันการวิจัยมีความส าคัญอย่างมาก 

ส าหรับหรับความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ศาสตร์ เพราะ
สามารถน าเอาการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพราะเนื่องจากมี
การวิจัย ประกอบทั้งปัญหาทางธุรกิจในปัจจุบันมีความ
สลับซับซ้อน มีความเสี่ยงในการด าเนินงานมากข้ึน ดังนั้น
เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าหรือเพื่อการอยู่รอด
ผู้บริหาร จ าเป็นต้องมีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ 
(Understanding) และประสบการณ์ (Experience) ใน
การด าเนินธุรกิจการวิจัยจึงเป็นกิจกรรมที่ผู้บรหิารน าไปใช้
ในการประเมินสถานการณ์ และน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับช่วยในการตัดสินใจทางด้านธุรกิจในทุกขั้นตอนให้
บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา        มี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญใน
ด้านการวิจัย รวมไปถึงผลงานการวิจัยต่างๆ ท้ังผลงาน
ของอาจารย์ ผลงานของนักศึกษารวมไปถึงผลงานของ
บุคลากรเป็นจ านวนมากถือได้ว่าเป็นทุนทางปัญญาของ
องค์กร และในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ จึงมีความส าคัญด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงมีการศึกษาการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และเป็นแนวทางใน

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

1291

http://download.hozo.jp/download_en.html
http://download.hozo.jp/download_en.html


การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ใน
การศึกษาต่อไป 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางผู้ศึ กษาจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา ขึ้นมา เพื่อเปิด
ช่องทางให้แก่ผู้ศึกษาหาความรู้ข้อมูลต่างๆ จากผู้เชียว
ชาญเกี่ยวกับงานวิจัย โดยจะมีการรวบรวมประสบการณ์
จากผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยและในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์วิธีการท างานตั้งแต่ขั้นตอน
การส ารวจข้อมูล และรวบรวมข้อมูล การออกแบบ ตลอด
ทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญของงานวิจัย 
แหล่งความรู้ที่ต้องใช้อ้างอิงในการท างาน รายช่ือบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือผู้เช่ียวชาญรวมทั้งสารสนเทศที่ใช้ในการ
ท างานที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้  การท างาน การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ การจัดการความรู้จะช่วยลด
เวลาในการท างาน เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอด
ได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น คู่มือ หรือบทความต่างๆ
เกี่ยวกับงานวิจัย เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานจะใช้เวลาและ
ทรัพยากรลดลง จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาทราบว่า
จ าเป็นต้องใช้สารสนเทศประกอบการท างานให้เกิด
ประสิทธิผล เป็นการพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
รายละเอียดจากประสบการณ์เดิม ซึ่งปัจจุบันทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ โดยใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาให้กับองค์กรที่มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หาก
น าระบบการจัดการความรู้นี้มาใช้จะช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เรียนรู้ของนักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าท่ี รวมไปถึงอาจารย์
ภายในองค์กร หรือผู้ที่สนใจต่อไป [1] 

2.ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมามีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญในด้านการวิจัย รวมไป
ถึงผลงานการวิจัยต่างๆ ทั้งผลงานของอาจารย์ ผลงาน
ของนักศึกษารวมไปถึงผลงานของบุคลากรเป็นจ านวน
มากถือได้ว่าเป็นทุนทางปัญญาขององค์กร และในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ 
จึงมีความส าคัญด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการศึกษาการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้และเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
งานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อไป ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวทางผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการ
จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง
นครราชสีมา ขึ้นมา เพื่อเปิดช่องทางให้แก่ผู้ศึกษาหา
ความรู้ข้อมูลต่างๆ จากผู้เชียวชาญเกี่ยวกับงานวิจัย โดย
จะมีการรวบรวมประสบการณ์จากผู้ เ ช่ียวชาญด้าน
งานวิจัยและในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งขั้นตอนในการ
คิดวิเคราะห์วิธีการท างานตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล 
และรวบรวมข้อมูล การออกแบบ ตลอดทั้งการด าเนินการ
เกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญของงานวิจัย แหล่งความรู้ที่ต้อง
ใช้อ้างอิงในการท างาน รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้ เ ช่ียวชาญรวมทั้งสารสนเทศที่ ใ ช้ในการท างานที่มี
ประโยชน์ในการเรียนรู้ การท างาน การแก้ปัญหา และ
การตัดสินใจ การจัดการความรู้จะช่วยลดเวลาในการ
ท างาน เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีการต่างๆ เช่น คู่มือ หรือบทความต่างๆเกี่ยวกับ
งานวิจัย  

3.งานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
3 . 1  ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  ( System 

development Life Cycle)  
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานขององค์กรเรียกว่า System 

development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบ
ในองค์กรเป็นหน้าที่ ของนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องท า
การติดต่อกับหน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ว่าการท างานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่นขนาดของ
องค์กร รายละเอียดการท างาน ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่
นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน การ
ท างาน กระบวนการท างาน [2] ในการพัฒนาระบบ 
มักจะนิยมจัดท าเป็นโครงการที่เรียกว่า การจัดโครงการ 
(Project Management) จะมีการวางแผนการท างาน
เป็นขั้นตอนต่าง ๆ รวม 7 ขั้นตอน เริ่มต้นจากข้ันตอนการ
ก าหนดปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การสร้างหรือ การ
พัฒนาระบบหรือพัฒนาระบบ 1) การก าหนดปัญหา 2) 
การศึกษาความเป็นไปได้ 3) การวิเคราะห์ระบบ 4) การ
ออกแบบระบบ 5) การสร้างระบบ 6) การติดตั้งระบบ 
SDLC 7) การประเมินและการบ ารุงรักษาระบบ [3] 
องค์กรจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน 

การท างาน กระบวนการท างาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ตามปกติแล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม3 ส่วน 
หลักๆด้วยกัน คือ การวิเคราะห์(Analysis) การออกแบบ 
(Design) แ ล ะ ก า ร น าไป ใช้ (Implementation) 
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ซึ่งกิ จ ก ร ร ม ทั้ง ส า ม นี้ ส า ม า ร ถ ใช้ ง า น ได้ ดีกั 
บ โ ค ร ง ก า ร ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กในขณะที่โครงการ
ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่มักจาเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตาม แนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม 
[4] 

3 . 2  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( Knowledge 

Management) 
การจัดการองค์ความรู้ เป็นกระบวนการในการ

ล้วงเอาความจริงภายในองค์กรออกมา จากนั้นท าการ 
เปลี่ยนรูป และเผยแพร่องค์ความรู้นั้นผ่านทางหน่ายงาน
ต่างๆ ขององค์กร ดังนั้นองค์กรสามารถใช้องค์ความรู้
ร่วมกันได้ ซึ้งเมื่อน าองค์ความไปใช้งานแล้ว องค์ความรู้  
นั้นจะไม่หมดสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ อีกองค์ความรู้ 
จะช่วยท าให้องค์กรสามารถค้นหา คัดเลือก จัดการ 
เผยแพร่ และส่งมอบข่าวสารและความเช่ียวชาญในการ
แก้ไขปัญหาที่ส าคัญได้ การจัดการกับองค์ความรู้นั้น จะ
ท าการเปลี่ยนรูปข้อมูลและข่าวสารให้อยู่ในรูปขององค์
ความรู้  ที่ สามารถน าไปใช้ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา
ได้และต้องสามารถใช้ได้ผลกับทุก ๆ หน่วยงาน และกับ
ทุกๆ คน ภายในองค์กร การเช่ือมโยงองค์ความรู้แบบ 
Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge องค์กร
สามารถ   สร้างแกนกลางในการจัดเก็บองค์ความรู้ซึ่ง
สามารถเช่ือมโยงระหว่างองค์ความรู้แบบ มีโครงสร้างและ
ไม่มีโครงสร้างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรวมเป็นแหล่งองค์ความรู้
ทั้งหมดขององค์กร ในขณะที่เราอยู่ ในกระบวนการแปลง
องค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้
เป็น องค์ความรู้ที่มีโครงสร้าง (Explicit Knowledge) 
นั้น ระหว่างนั้นก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบไม่มี
โครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วย [5] 

การจัดการความรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แก่ 1) บุคลากรจัดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญทีส่ดุ
เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 2) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือรวบรวม จัดเก็บ 
ค้ นหา  เ ผยแพร่  ร วมทั้ งน าความรู้ ไป ใ ช้  และ  3 ) 
กระบวนการความรู้เป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้
จากแหล่งความรู้ส่งมอบให้ผู้ใช้ [1] องค์ประกอบดังกล่าว
มาจะต้องเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีอันเป็นเครื่องมือที่องค์กรน ามาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาระบบจัดการฐานความรู้ (Knowledge-Based 

System)  
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ องค์กรจะได้รับ

ประโยชน์ ดังนี้1)ช่วยเพิ่มประสิทธิภาขององค์กร  2) 
ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากร
เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 3) เพิ่มศักยภาพใน 

การแข่งขันและความอยู่รอด 4) เป็นการลงทุนในต้นทุน
มนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ 
ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และน าความรู้ไป
ปรับใช้กับงานที่ท าอยู่ ให้ เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร 5) ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนด าเนินงาน 
ให้รวดเร็ว   และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่ง
ความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเช่ือถือ  ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจ 6) ผู้บังคับบัญชาสามารถท างาน
เชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากข้ึน ช่วยเพิ่ม
ความกลมเกลียวในหน่วยงาน 7) เมื่อพบข้อผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ ทันท่วงที 8) แปร
รูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้
องค์กรผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่มีเพื่อเพิ่มคุณค่า 
และรายได้ให้กับองค์กร 9) เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุ
เป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ 10) เปลี่ยนวัฒนธรรม
จากวัฒนธรรมอ านาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ใน
แนวราบ ซึ่งทุกคนมีสิทธิ ในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน[6]  

3.3 ระบบฐานความรู้ (Knowledge-Based 

System) 
เป็นระบบที่ เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ในการ

แก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบผู้เช่ียวชาญ  เป็นระบบที่
อาศัยความรู้เป็นพื้นฐาน เป็นระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การช่วยตัดสินใจ ซึ่งสามารถใช้ได้กับระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS) ได้ทุกเรื่อง [7] โดยทั่วไป knowledge 

base หรือ ฐานความรู้  คือการรวบศูนย์การจัดเก็บ
สารสนเทศ เช่น ห้องสมุดสาธารณะ ฐานข้อมูลของ
สารสนเทศที่สัมพันธ์กับหัวข้อเฉพาะ ในความสัมพันธ์   
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานความรู้เป็นแหล่งที่เครื่อง
สามารถอ่านได้ส าหรับการกระจายสารสนเทศ โดยทั่วไป
กา รออน ไลน์ ห รื อค ว ามสามา รถท า ให้ ออนไลน์  
ส่วนประกอบบูรณาการของระบบการจัดการความรู้  
(knowledge management) ฐานความรู้ได้รับการใช้
รวมสารสนเทศ จัดโครงสร้าง และดึงส าหรับองค์กร หรือ
สาธารณะทั่วไป [7] 

องค์ประกอบของ KM ที่ส าคัญเป็นเรื่องของ
กระบวนการจัดการความรู้(KM Process) 

1) องค์ประกอบแรก เป็นทัศนะของการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด ของการจัดการความรู้ ส่วน
หนึ่ง   คือ ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นที่จะต้องขยายขอบเขตไปยัง
บุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในด้านต่างๆในฐานะที่เป็น 
"ผู้สร้างความรู้" ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตน 
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โดยอาจจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน 
และแบ่งปันความรู้ ให้ เกิดขึ้น 2) ประการที่  2 เป็น
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางของการปรับเปลี่ยนที่ยั่งยืน 
ส าหรับการฝังรากของการจัดการความรู้ลงในกระบวนการ
ของการด าเนินงาน ทั้งนี้ความส าเร็จดังกล่าวตั้งอยู่ภายใต้
เง่ือนไขที่ส าคัญคือ สมองประสานใจ นั้นคือ ผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพจะต้องมีทัศนะ   ความคิดเห็น และความรู้สึกเชิง
บวกรวมทั้งมีความมั่นใจและเช่ือมั่นว่าจะสามารถน า
แนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์  ใช้ได้อย่างเหมาะสม[8] 
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้การลงทุนในเรื่อง
การบริหารจัดการความรู้อาจจะค่อนข้างสูง   และอาจจะ
ต้องใช้เวลาแต่หลายๆ องค์กรก็จะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 1) 
ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการเรียนรู้
งานใหม่ 2) บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3) มีก าไรมากขึ้น/ลดต้นทุน 3) การสูญเสียเวลา 4) มี
ความคงที่ในผลของการเรียนรู้  การปฏิบัติงาน และ
ผลิตภัณฑ์ 5) การคงรักษาคุณภาพ หรือภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ไว้  6) การพัฒนาคุณภาพของความรู้ ไปสู่
นวัตกรรมใหม่ๆ [9] 

3 .4  ฐานความรู้ ออน โทโลยี  (Ontology

Knowledge Based) 
ฐานความรู้ออนโทโลยีคือ การอธิบายรูปแบบ

โครงสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในขอบเขตที่สนใจ 
(Domain) เชิงมโนภาพ โดยสามารถใช้โครงร่างพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ของเทอม (Term) ส าหรับเพื่อใช้เป็น
ฐานความรู้ได้ โดยฐานความรู้ออนโทโลยีมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 1) แนวคิด (Concepts) คือ ขอบเขตของความรู้
หรือเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง และสามารถท า การอธิบาย
รายละเอียดได้ 2) คุณสมบัติ(Properties) คือ คุณสมบัติ
ต่ า งๆ  ที่ น า  มา ใ ช้  อธิบายรายละ เอี ยดแนวคิด 3) 
ความสัมพันธ์(Relationships) คือ รูปแบบการแสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 4) ข้อก าหนดการสร้าง
ความสัมพันธ์ (Axioms) คือ เง่ือนไขหรือตรรกะในการ
แปลงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด กับแนวคิด หรือ
คุณสมบัติเพื่อการแปลงความหมายที่ถูกต้อง 5) ตัวอย่าง
ข้ อ มู ล  ( Instance)  คื อ  ค า ศั พ ท์ ที่ มี ก า ร ก า ห น ด 
ความหมายไว้ในออนโทโลยีเรื่องนั้นๆ[10]   

3.5 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management System) 
ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารและจัดการฐานข้อมูล 

เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้ อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล 

หรือการตั้ งค าถามเพื่อให้ ได้ข้อมูลมาโดยผู้ ใ ช้   ไม่
จ าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลซึ่ งต่าง
จากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่ เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของ
โปรแกรมเมอร์[7]  โดยโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบรหัสเปิดที่ได้รับความนิยมได้แก่โปรแกรม MySQL  
เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยบริษัท
มายเอสคิวแอลเอบี (MySQL AB) มีหน้าที่เก็บข้อมูล
อย่ าง เป็นระบบ รองรับค าสั่ ง เอสคิวแอล (SQL = 
Structured Query Language) เป็นเครื่องมือส าหรับ
เก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่น
อย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการ
ของผู้ ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web 

Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่อง
บริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษา
เอเอสพีดอทเน็ต หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างาน
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) 
เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซี
ชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้
บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบ
ฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ทท่ีถูกน าไปใช้งานมากท่ีสุด [11] 

3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พัทธนันท์ ชาญกิจ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การ
บริหารจัดการระบบการจัดการความรู้” มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความไม่เป็นเอกภาพของระบบ
บริหารจัดการความรู้เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างท าการ
รวบรวม และกระจายองค์ความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
การค้นคว้าแบบอิสระนี้จึงศึกษาออกแบบแนวทางการ
บริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู้ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และมีระบบการสนับสนุน
ช่วยเหลือการก ากับดูแลระบบการจัดการความรู้ เพื่อท า
หน้าที่ในการส่งเสริม จัดท าปรับปรุงระบบการจัดการ
ความรู้แบบครบวงจร ท้ังในการออกแบบระบบ การจัด
หมวดหมู่องค์ความรู้ การให้บริการเผยแพร่กระจาย
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาในการค้นคว้าแบบอิสระ
นี้ได้น าแนวทางการบริหาร 7's Model มา ปรับใช้กับ
ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู้ จากการ
ทดสอบพบว่าแนวทางตาม 7's model สามารถใช้กับการ
บริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ได้ผลตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยพัฒนา 
และออกแบบด้วย Microsoft Share Point 
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ภูริดา  จันต๊ะพรมมา (2554) ได้ท าการวิจยั
เรื่อง “ระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาความรู้” 
เพื่อพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานอัยการสูงสุดให้สามารถน าข้อมูล
ความรู้ขององค์กรที่รวบรวมไว้ไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ผล
การศึกษาพบว่ า  ความรู้ พื้ นฐานในการ ใ ช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานที่ไม่เท่าเทียมกัน ความจ าเป็น
และวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามลักษณะงานที่แตกต่าง
กัน เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญในการค้นคว้า ใช้ประโยชน์
ที่จะน าไปสู่นวัตกรรมและสร้างผลผลิตหมุนเวียนกลับเข้า
สู่ระบบการจัดการความรู้ การวางระบบการจัดการความรู้
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นการ
ทั่วไป ก่อนจะท าการฝึกอบรมเนื้อหาการใช้งานเฉพาะ
ด้านที่ตรงกับภารกจิของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่ม
งานบริหาร กลุ่มงานธุรการ และกลุ่มงานคดี จากนั้นจึง
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้แบบข้ามสายงาน เพื่อเช่ือมโยงองค์
ความรู้ สร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในแต่ละกลุ่มงานโดย
เน้นการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรซึ่งเข้าใจงานของ
องค์กรอย่างลึกซึ้งเป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยใช้วิทยากร
จากภายนอกเป็นส่วนเสริม ทั้งนี้ ระบบฮาร์ดแวร์ และ
ระบบซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต้องได้รับ
การปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งาน 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ด้วย 

วงศิยา  ทองอุปการ (2554) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “ การจัดการความรู้ส าหรับงานพัสดุ กองคลัง 
ส านักงานอัยการสูงสุด” เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในการ
ท างาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานพัสดุนั้น มี
กฎระเบียบ ข้อบั งคับ หนั งสือ เวียน ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่ต้องฏิบัติตามเป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่มี
คู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สารสนเทศที่มีอยู่กระจัด
กระจาย การบริหารงานบุคคลไม่สอดคล้องกับการ
ขยายตัวขององค์กร ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มีลักษณะการเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว 
แต่เป็นการต่างคนต่างเรียนรู้ มิได้มีการน าความรู้ที่ได้มา
แบ่งปันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรม มีเพียงการปรึกษากันอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น 
การน าทฤษฎีการเรี ยนรู้ ขณะท างาน (Learning in 

Action) มาใช้จึงสามารถช่วยให้การเรียนรู้เดิมที่ได้ปฏิบัติ
อยู่แล้ว มาเป็นการเรียนรู้อย่างมีรูปแบบ เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีผู้น าเป็นผู้น าการเรียนรู้ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการเรียนรู้ขณะท างานนอกจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง ผลการวิเคราะห์และประเมิน
ค่าที่ได้จากการสาธิตระบบการจัดการความรู้ให้กับ KM 

Team และผู้เช่ียวชาญ พบว่าในส่วนของระบบฯ มีความ
เป็นไปได้ในเรื่องของการน ามาใช้แต่จะต้องมีการจัด
ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิธีการใช้ระบบ ว่าแต่ละ
ส่วนของระบบใช้เพื่อการใด และส านักงานอัยการสูงสุด
เองนอกจากจะต้องมีระบบที่รองรับแล้วครุภัณฑ์ส านักงาน
และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ จะต้องรองรับการท างานของระบบ
ฯด้วย ซึ่งคาดว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหา สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้จริง ส่วนเรื่องของกิจกรรม
ส าหรับ 3 ปี จะต้องค านึงถึงอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรมของฝ่ายพัสดุด้วย คือ จ านวนคนน้อย ปริมาณ
งานมาก และยังต้องเป็นคณะท างาน/เลขานุการ ของการ
ปฏิบัติงานส านักงานอ่ืนอีกด้วย 

4.รายละเอียดการพัฒนา 

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดองค์กรกรณีศึกษา คือ งานวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
แบ่งการด าเนินงานการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน สามารถ
สรุปประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจยั
รวบรวมเอกสาร ลงพื้นที่หาข้อมูลจากแหล่งผลิตภัณฑ์จริง 
น ามาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขององค์กร 
ตลอดจนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสร้าง
ขอบข่ายความรู้  (Body of Knowledge) ประกอบด้วย
โดเมนและโหนดของความรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนา โดยน า
ขอบข่ายความรู้ (Body of Knowledge) มาพัฒนาออน
โทโลยีโดยใช้ Hozo-ontology Editor ได้ออนโทโลยีของ
งานวิจัยซึ่งประกอบด้วย 13 โดเมน 46 โหนด ซึ่งมีการ
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างโหนด และประเมินความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาระบบAdmin ผู้ใช้สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ส าหรับผู้ดูแลระบบ และ
ระบบส าหรับผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการความรู้
ได้ทุกอย่างคือ การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล สามารถท าให้
ฐานข้อมูลในส่วนของผู้ดูแลระบบมีการแสดงขึ้นผลบน
หน้าเว็บไซด์ และหน้าเว็บไซด์สามารถใช้ได้ในส่วนของ
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ผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้ทั่วไปได้ให้แตกต่างกันออกไป และ
ออกแบบหน้าเว็บให้ใช้งานได้จริง แต่ก่อนที่ความรู้จะ
สามารถเข้าไปในองค์ความรู้จะต้องผ่านระบบ ผู้ตรวจสอบ
ความรู้ว่าความรู้ที่ได้มานั้นเป็นความจริงและน าความรู้เข้า
สู่ระบบแต่หากผิดผู้ตรวจสอบก็จะให้ผู้ดูแลระบบแก้ไข 
ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ แต่ไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นและท าอย่างอ่ืนได้ 

ขั้นตอนที่ 4 ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนา โดยน า
ออนโทโลยีที่ได้ผ่านการประเมินมาพัฒนาระบบการ
จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย การสร้างฐานความรู้
ในลักษณะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม MySQL 

เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างของ
โ ห น ด บ น อ อ น โ ท โ ล ยี  แ ล ะ  Ontology- based 

Application Management Framework เ ป็ น
แพลตฟอร์มการพัฒนาระบบ ตลอดจนพัฒนาระบบด้วย
ภาษา PHP และ JavaScript 

ขั้นตอนที่ 5 ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยน า
ระบบจัดการฐานความรู้ไปประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ด้วย
แบบประเมินระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการ
น าเสนอผลการประเมิน 

5.1ภาพรวมของระบบ 

รูปที่ 1 System Architecture ของระบบการจดัการองค์
ความรู้เกี่ยวงานวิจยั 

จากรูปที่ 1 อธิบายได้ว่า System Architecture  
มีระบบการท างานแบ่งเป็นสองระบบ คือ Client กับ 

Server โดย Client มีการท างานบน web browser โดย
ท าหารร้องขอข้อมูลจากฝั่ง Server ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ฝั่ง Server ติดต่อข้อมูล ผ่านทาง User Interface ด้วย 
User Interface ท าการร้องขอข้อมูลจาก web browser 

(Apache) จากนั้น web browser (Apache) จะดึงข้อมูล
จาก Knowledge base (Hozo) โดย Knowledge base 

(Hozo) จะถูกเก็บอยู่ใน Database (MySQL) 
5.2การออกแบบและพัฒนาระบบ 

ผู้ใช้สามารถท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วย 
Keyword เมื่อค้นหาเสร็จสิ้นจะได้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบ 
ของรายงาน ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 Use Case ของระบบจัดการองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยรวบรวมข้อมูลกับ
บุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ทั้ง อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ี โดย
สามารถสรุปสาระความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตและการลงพื้นที่เก็บข้อมูล จะเห็นได้ว่าเห็นว่า
มีความส าคัญ    ต่อการน า เสนอผ่า นฐานความรู้  
ออนโทโลยี จ าแนกเป็น 16 โดเมน ได้แก่ วิจัย สาขาวิชา 
ผู้วิจัย ประเภท ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี เครื่องมือ เครื่อง
ที่เกี่ยวข้อง การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างงานวิจัย สถิติ 
สถิติที่เกี่ยวข้อง File การเผยแพร่งานประชุมวิชาการ งาน
ประชุมวิชาการ วารสาร การเผยแพร่วารสาร จากนั้น
ผู้วิจัยน าผลสรุปความต้องการและความจ าเป็นของ
รายการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีด้วยโปรแกรม 
Hozo เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของโหนดข้อมูลได้จ านวน
ทั้งสิ้น 46 โหนด ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ฐานวามรู้ออนโทโลยีจัดการฐานความรู้การจดัการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยท่ีสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม     

Hozo-notology Editor 

จากรูปที่ 3 อธิบายได้ว่า การสร้างฐานความรู้
ออนโทโลยีที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Hozo-ontology

Editor ไ ด้ ออกมา เป็ น สา ระความรู้ ที่ ส กั ด ได้ จ าก
ผู้เช่ียวชาญ ได้ออกมาทั้งสิ้น 16 โดเมนได้แก่ ได้แก่ วิจัย 
สาขาวิชา ผู้วิจัย ประเภท ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ทฤษฎี 
เครื่องมือ เครื่องที่เกี่ยวข้อง การสุ่มตัวอย่าง  การสุ่ม
ตัวอย่างงานวิจัย สถิติ สถิติที่เกี่ยวข้อง File การเผยแพร่
งานประชุมวิชาการ งานประชุมวิชาการ วารสาร การ
เผยแพร่วารสาร รูปที่ 4 E-R Diagram ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของแหล่งเก็บ

รวบรวมเนื้อหาของระบบจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานวิจัย 

จากรูปอธิบายได้ว่า Organization จะประกอบ
ไ ป ด้ ว ย  research, typeresearch, researcher, 

department, theory, theories, tool, 

relationtool, stat, relationstat, 

randomsampling, conference, 

conferencepresent, journal, journalpublished, 
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file   ซึ ง ในส่วนของ research จะจัด เก็บงานวิจัย
ประกอบไปด้วย ช่ืองานวิจัย ผู้แต่ง สาขา ประเภทงานวจิยั 
ปี วันทีบันทึกงานวิจัย บทคัดย่อ , typeresearch จะท า
การจัดเก็บประเภทของงานวิจัย ประกอบไปด้วย ช่ือ
ประเภท รายละเอียดหรือค าอธิบายประเภทของงานวิจัย, 

researcher จะท าการบันทึกข้อมูลนักวิจัยซึ่งประกอบไป
ด้วย ช่ือนักวิจัย ที่อยู่ ประวัติการศึกษา สถานที่ท างาน 
รูปภาพ สาขา , department จัดเก็บสาขาวิชาซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดงันี้ ช่ือสาขาวิชา รายละเอียด
สาขาวิชาหรือค าอธิบายเกี่ยวกับสาขาวิชา , theory จะ
เก็บข้อมูลทฤษฎีต่างๆของงานวิจัยประกอบไปด้วย ช่ือ
ทฤษฎี  รายละเอียด , theories เป็นการก าหนดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องให้กับงานวิจัยซึ่งจะประกอบไปด้วย ช่ืองานวิจัย 
ช่ือทฤษฎี , tool จัดเก็บเครื่องมือของงานวิจัยประกอบไป
ด้ วย  ช่ื อ เครื่ อ งมื อ  ร ายละ เอี ยดหรื อค าอธิ บ าย , 

relationtool ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยแต่ละฉบบั
ประกอบไปด้วย ช่ืองานวิจัย ช่ือเครื่องมือ, stat จัดเก็บ
ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในงานวิจัยประกอบไปด้วย ช่ือสถิติ 
รายละเอียดสถิติ, relationstat บันทึกสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยประกอบไปด้วย ช่ืองานวิจัย ช่ือสถิติ  , 

randomsampling การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ ช่ือการสุ่ม
ตัวอย่าง รายละเอียดหรือค าอธิบาย , random การสุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัย จะท าการเก็บช่ืองานวิจัย การสุ่ม
ตัวอย่าง, conference การประชุมวิชาการ จะบันทึก ช่ือ
งานประชุม, conferencepresent บันทึกผลงานท่ีได้รบั
การเผยแพร่ผ่านงานประชุมวิชาการ ประกอบไปด้วย ช่ือ
งานประชุมวิชาการ ช่ืองานวิจัย วันเดือนปี บทคัดย่อ , 

journal จั ด เ ก็ บ ช่ื อ ว า ร ส า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า รตี พิ มพ์  , 
journalpublished บันทึกผลงานที่ ได้รับการตีพิมพ์
ประกอบไปด้วย ช่ือวารสาร ช่ืองานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ ช่ือ
บทความ บทคัดย่อ, file จัดเก็บไฟล์เอกสารงานวิจัย 

5. การออกแบบ User Interface

5.1 User Interface ในส่วนของการน าเข้า
ข้อมูลของ Admin 

 5.1.1 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลงานวิจัย 

รูปที่ 5 การเพิ่มข้อมูลงานวิจยัของผู้ดูแลระบบ 

จากรูปอธิบายได้ว่าผูดู้แลระบบตอ้งท าการกรอกข้อมูล
งานวิจัย ประกอบไปด้วย ช่ือเรื่องภาษาไทย ช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ช่ือผู้วิจัย สาขาวิชา ประเภทงานวิจัย ปี 
วันท่ีบันทึก และบทคัดย่อ ซึ่งถือได้ว่าเป้นส่วนท่ีส าคัญของ
งานวิจัยท่ีผู้ดูแลระบบจะต้องท าการบันทึกลงในระบบ 

    5.1.2 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลผูว้ิจัย 

รูปที่ 6 การเพิ่มข้อมูลผู้วิจัยหรือนกัวิจัย 

จากรูปอธิบายได้ว่าผูดู้แลระบบตอ้งท าการเพิ่มข้อมูล
ผู้วิจัย เพราะข้อมูลของผู้วิจยัได้เปน็ส่วนส าคญัของ
งานวิจัย ซึ่งมีข้อมูลผู้วิจยัดังต่อไปนี้ ได้แก่ ค าน าหน้า ช่ือ 
นามสกลุ สาขาวิชา รูปภาพ ที่อยู่ ประวัติการศึกษา และ
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สถานท่ีท างาน ข้อมูลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้อีก
อย่างหนึ่งของงานวิจัยต่างๆ 

5.2 User Interface ในส่วนของการค้นหา
ข้อมูลของ User 

 5.2.1 หน้าจอการค้นหาข้อมลูงานวิจัย 

รูปที่ 7 การค้นหาข้อมูลงานวิจัย 

จากรูปอธิบายได้ว่าการค้นหาข้อมลูงานวิจัยสามารถค้นหา
ได้ตามชื่องานวิจัย ช่ือผู้วิจัย ปี หรอืประเภทงานวิจัยต่างๆ
ได ้

5.2.2 หน้าจอการค้นหาข้อมูลผู้วจิัย 

 

รูปที่ 8 การค้นหาข้อมูลผู้วิจัย 

6.การประเมินระบบ
6.1วิธีการประเมินระบบ 

การประเมินระบบจัดการฐานความรู้การบริหาร
องค์กรสมัยใหมป่ระเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยประเมินด้วย
แบบประเมินระบบ ประกอบด้วย 1) การสื่อความหมาย 2) 
ความถูกต้อง 3) ความชัดเจน และ 4) ความครอบคลุม ซึ่ง
ระดับคะแนนตั้งแต่ 0 คะแนน (เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ) จนถึง
ระดับ 5   (เห็นด้วยมากท่ีสุด)  

6.2 ผลการประเมิน 

ผลการประเมินจดัการฐานความรูก้ารบริหาร
องค์กรสมัยใหมโ่ดยประเมินด้วยแบบประเมิน
ประกอบด้วย 1) การสื่อความหมาย 2) ความถูกต้อง 3) 
ความชัดเจน และ 4) ความครอบคลุม พบว่า โดยผลการ
ประเมินระบบภาพรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อจ าแนกรายได ้
พบว่า 1) การสื่อความหมาย 2) ความถูกต้อง 3) ความ
ชัดเจน และ 4) ความครอบคลุมในระดับด ี

7. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการ

จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจยั ผู้วิจัยไดด้ าเนินการ
การวิจัยนี้ใช้ระเบยีบวิธีการวิจัยและพัฒนาแบ่งการ
ด าเนินการวิจยัออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย
รวบรวมเอกสาร วิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้การ
วิจัยเพื่อสร้างขอบข่ายความรู้(BodyofKnowledge) 
ประกอบด้วยโดเมนและโหนดของความรู ้

ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนา โดยน า
ขอบข่ายความรู้ (Body of Knowledge) มาพัฒนาออน
โทโลยโีดยใช้ Hozo-ontology Editor ได้ออนโทโลยีของ
การบริหารองค์กรสมัยใหม่ซึ่งประกอบด้วย 16 โดเมน  
46  โหนด ซึ่งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างโหนด 
และประเมินความถูกต้องตามหลกัวิชาการ 

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาระบบแอดมิน 

ผู้ ใ ช้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ส าหรับผู้ดูแลระบบ และระบบส าหรับผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแล
ระบบสามารถจัดการความรู้ได้ทุกอย่างคือ การเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูล ผู้ออกแบบระบบสามารถท าให้ฐานข้อมูลใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบมีการแสดงขึ้นผลบนหน้าเว็บไซด์ 
และหน้าเว็บไซด์สามารถใช้ได้ในส่วนของผู้ดูแลระบบกับ
ผู้ใช้ทั่วไปได้ให้แตกต่างกันออกไป และออกแบบหน้าเว็บ
ให้ใช้งานได้จริง ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหา
ข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและท าอย่างอื่น
ได้ 

ขั้นตอนที่ 4 ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนาโดยน าออน
โทโลยีที่ได้ผ่านการประเมินมาพัฒนาระบบการจัดการองค์
ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยการสร้างฐานความรู้ในลักษณะ
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ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม MySQLเพื่อเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างของโหนดบน
อ อ น โ ท โ ล ยี แ ล ะ  Ontology- based Application 

Management Framework เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนา
ระบบตลอดจนพัฒนาระบบด้วย   ภาษา PHP และ 
JavaScript  

ขั้นตอนที่ 5 ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยน า
ระบบจัดการฐานความรู้ ไปประเมินโดยผู้ เ ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน ด้วยแบบประเมินระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนการน าเสนอผลการประเมิน 

การประเมินระบบการพัฒนาระบบการจัดการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยประเมินโดยผู้เช่ียวชาญโดย
ประเมินด้วยแบบประเมินระบบประกอบด้วยโดยประเมิน
ด้ วยแบบประ เมิ นระบบ ประกอบด้ วย1 )การสื่ อ
ความหมาย2)ความถูกต้อง 3) ความชัดเจน และ 4) ความ
ครอบคลุม  

ผลการประเมินจดัการฐานความรูก้ารบริหาร
องค์กรสมัยใหมโ่ดยประเมินด้วยแบบประเมิน
ประกอบด้วย 1) การสื่อความหมาย 2) ความถูกต้อง 3) 
ความชัดเจน และ 4) ความครอบคลุม พบว่า โดยผลการ
ประเมินระบบภาพรวมอยู่ในระดบัดีเมื่อจ าแนกรายได้
พบว่า 1) การสื่อความหมาย 2) ความถูกต้อง 3) ความ
ชัดเจน และ 4) ความครอบคลุมในระดับด ี

ดังนั้นการพัฒนาระบบครั้งนี้เพื่อรวบรวมและ
จัดการองค์ความรู้ ผลงานวิ จั ยคณะบริหาร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้อย่างเป็นระบบ 
และสามารถให้ผู้ที่ มี ความสนใจ อันประกอบด้วย 
คณาจารย์  นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้มีความสนใจในผลการวิจัย
ทางด้านบริหารธุรกิจ สามารถสืบค้นองค์ความรู้ในเชิง
ความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการองค์

ความรู้ ผ้ าไหมอ าเภอปักธงชัย และประเมินระบบโดย
ผู้ เ ช่ียวชาญ การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยอาศัย
หลักการวงจรการพัฒนาระบบ เครื่ องมือในการพัฒนา
ประกอบด้วย Hozo-Ontology Editor ใช้สร้างฐานความรู้
ออนโทโลยีและสร้างความสัมพันธ์จ านวน 9 โดเมน 35 โหนด 
แ ล ะ  Ontology- based Application Management 
Framework เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาภาษาโปรแกรมได้แก่ 
PHP และ JavaScript การจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย 
MySQL จากนั้นน าระบบประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญ ผลการ
ประเมินระบบภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้นการพัฒนาระบบ
ครั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผ้าไหมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของ
กลุ่มชุมชนต่อไป 

ค าส าคัญ : ระบบจัดการองค์ความรู้, ผ้าไหมอ าเภอปักธงชัย 
Abstract 

The objective of this research was to develop 
Pak-Thong-Chai Silk Knowledge Management System 
and expert evaluation. This research used Research and 
Development Methodology based on the principle of the 
System Development Life Cycle. The development tools 
were Hozo-Ontology Editor and Ontology-based 
Application Management Framework. Hozo-Ontology 
Editor used to develop knowledge- based and created 
relationship between 9 domains 35 nodes. Ontology-
based Application Management Framework was 
development platform. Computer languages were PHP 
and JavaScript. MySQL was database management 
system. The system was evaluated by experts.  The result 
of evaluation was good level. The development of this 
system, disseminate knowledge silk to inherit the culture 
of the community. 

Keyword: Knowledge-Base System , Pak-
Thong-Chai Silk

1.บทน า
การจัดการองค์ความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ที่

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร  มาพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ [1] เพื่อให้บุคลากรในชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
ความรู้ที่ตรงต่อการต้องการ และน าความรู้มาใช้พัฒนาตนเอง
ในด้าน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดการความรู้ที่
เป็นระบบจะส่งผลให้ชุมชนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ซึ่งองค์
ความรู้ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ 1)บุคลากร
จัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และ
เป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2)เทคโนโลยีเป็นข้อมูล
รวบรวม จัดเก็บ ค้นหา เผยแพร่ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้  3)
กระบวนการความรู้เป็นการบริหารจัดการเพื่อน าความรู้จาก
แหล่งความรู้ส่งมอบให้ผู้ใช้ [1] องค์ประกอบดังกล่าวมาจะต้อง
เช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล โดยเฉพาะเทคโนโลยีอัน
เป็นเครื่องมือท่ีองค์กรน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบจัดการ
ฐานความรู้ (Knowledge-Base System) 

2. ที่ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ผ้าไหมมีถิ่นก าเนิดในประเทศจีนและประเทศอินเดีย

การทอผ้าไหมมีขึ้นราว 2,640 ปีก่อน คริสตกาล พ่อค้าชาวจีน
ได้เผยแพร่ผ้าไหมสู่พื้นที่อื่นในแถบเอเชีย ส าหรับประเทศไทย 
นักโบราณคดีพบหลักฐานที่แหล่งโบราณคดีบานเชียงซึ่งบ่งช้ีว่า
มีการใช้ผ้าไหมเมื่อ3,000 ปีก่อน (สารานุกรมเสรี , 2557: 
ออนไลน์) ซึ่งในประเทศไทยก็ได้มีการทอผ้าไหมนานมากแล้ว 
การทอ ผ้าไหมในอดีตมีการทอกัน ใช้เองในครัวเรือน เพื่อที่จะ
ใช้งานต่างๆ เช่น งานเต่งงาน และงานบุญ เป็นต้น  

อ าเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา เป็นแหล่งผลิต
ผ้าไหมทั้งแบบหัตถกรรม และ อุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียงมาก ทา 
ให้คนทั่ว ไปมักจะเรียกผ้าไหมของจังหวัดนครราชสีมา (ผ้าไหม 
โคราช) (ต านานไหมโคราช, 2558: ออนไลน์) ข้ันตอนการผลิต
ผ้าไหมของกลุ่มผลิตสินค้าผ้าไหมที่ อ าเภอปักธงชัย เป็นการ
ผลิตผ้าไหมที่ทันสมัย ย้อมสีเคมี ใช้ไหมจากโรงาน ทอด้วยกี่
กระตุกและ ทอด้วยเครื่องจักร มีรูปแบบลวดลายสวยงาม
หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
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 จ ากสภาพแวดล้ อมด้ า นต่ า งๆ  หรื อบริ บทที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังกล่าว หากไม่มี การสืบทอดภูมิ
ปัญญาด้านการท าผ้าไหมของชาวบ้านปักธงชัยอันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของ ชุมชนซึ่งสืบทอดและสั่งสมกัน มาแต่โบราณ
แล้ว ภูมิปัญญาดั่ง เดิมของชุมชนก็จะสูญสลายไป 

 ด้วยเหตุนี้ผู้พัฒนาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา
และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นการทา 
ผ้าไหมจากกลุ่มผลิตสินค้าผ้าไหม อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อ ไม่ให้ภูมิปัญญาดั่ง เดิมของชุมชนสูญหายไป
และให้ทราบถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมของกลุ่ม ผลิตสินค้า
ผ้าไหม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

3.งานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
3.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System development 

Life Cycle) Cycle ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร
จะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของ องค์กร เรา
เ รี ย ก ว่ า System development Life Cycle ( SDLC)  ก า ร
พัฒนาระบบในองค์กรเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่
จะต้องท าการติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศว่าการท างานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น ขนาด
ขององค์กร รายละเอียดการท างาน ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่
นักวิเคราะห์จะต้อง าความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน
การท างาน กระบวนการท างาน [2] 

ในการพัฒนาระบบมักจะนิยมจัดเป็นโครงการ
(Project Management)จะมีการวางแผนการท างานเป็น
ขั้นตอนต่างๆรวม7ขั้นตอน เริ่มต้นจากขั้นตอนการก าหนด
ปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการวิเคราะห์
ระบบ การออกแบบระบบ การสร้างหรือการพัฒนาระบบหรือ
พัฒนาระบบ 1) การก าหนดปัญหา 2) การศึกษาความเป็นไป
ได้ 3) การวิเคราะห์ระบบ 4) การออกแบบระบบ 5) การสร้าง
ระบบ 6) การติดตั้งระบบ SDLC 7) การประเมินและการ
บ ารุงรักษาระบบ [3] 

องค์กรจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ท างาน กระบวนการท างาน การพัฒนาซอฟแวร์ตามปกติแล้ว 
จะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆด้วยกัน คือ การ
วิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) และการน าไปใช้ 
(Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 นี้ สามารถใช้งานได้ดีกับ
โครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่มักจ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
แนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม [4]  

3.2การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
การจัดการองค์ความรู้เป็นกระบวนการในการล้วงเอาความจริง
ภายในองค์กรออกมา จากน้ันท าการเปลี่ยนรูปและเผยแพร่องค์

ความรู้นั้น ผ่านทางหน่วยงานต่างๆขององค์กร ดังนั้น องค์กร
สามารถใช้องค์ความรู้ร่วมกันได้ ซึ่งเมื่อน าองค์ความรู้ไปใช้งาน
แล้ว องค์ความรู้นั้นจะไม่หมดสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ อีก
องค์ความรู้จะช่วยท าให้องค์การสามารถค้นหา คัดเลือก จัดการ 
เผยแพร่ และส่งมอบข่าวสารและความเช่ียวชาญในการแก้ไข
ปัญหาที่ส าคัญได้ การจัดการกับองค์ความรู้นั้น จะท าการ
เปลี่ยนรูปข้อมูลและข่าวสารให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาได้และต้อง
สามารถใช้ได้ผลกับทุกๆหน่วยงาน และกับทุกๆคนภายใน
องค์กร การเช่ือมโยงองค์ความรู้แบบ Explicit Knowledge 
และ Tacit Knowledge องค์การสามารถ สร้างแกนกลางใน
การจัดเก็บองค์ความรู้ ซึ่งสามารถเช่ือมโยงระหว่างองค์ความรู้
แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรวมเป็น
แหล่งองค์ความรู้ทั้ งหมดขององค์กร ในขณะที่ เราอยู่ ใน
กระบวนการแปลงองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit 
Knowledge)  ให้ เป็นองค์ความรู้ ที่มี โครงสร้าง  (Explicit 
Knowledge) นั้น ระหว่างนั้นก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้
แบบไม่มีโครงสร้างขึ้นมาอีกด้วย [5] 

การจัดการความรู้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1). บุคลากรจัดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุด  
เพราะเป็นแหล่งความรู้  และเป็นผู้น าความรู้ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 2). เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือรวบรวม จัดเก็บ ค้นหา 
เผยแพร่ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ และ 3). กระบวนการความรู้
เป็นการบริหารจัดการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ส่งมอบ
ให้ผู้ใช้ [1]  องค์ประกอบดังกล่าวมา จะต้องเช่ือมโยง และ
บูรณาการอย่างสมดุล โดยเฉพาะเทคโนโลยีอันเป็นเครื่องมือท่ี
องค์กรน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานความรู้ 
(Knowledge-Based-System)  ประโยชน์ของการจัดการ
ความรู้ องค์กรจะได้รับประโยชน์ดังน้ี 1). ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กร 2). ป้องันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่
บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 3). เพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันและความอยู่รอด 4). เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ 
ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มา
ให้กับคนอื่นๆในองค์กรและน าความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ท าอยู่
ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาคนและพัฒนา
องค์กร 5). ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจ และ
วางแผนด าเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ
หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือ ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจ 6). ผู้บังคับบัญชาสามารถท างาน
เช่ือมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความ
กลมเกลียวในหน่วยงาน 7). เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที 8). แปรรูปความรู้
ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทาย ให้องค์การผลิตสินค้า
และบริการจากความรู้ที่มีเพื่อเพิ่มคุณค่า และรายได้ให้กับ
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องค์กร 9) .  เพื่อการสร้างสรรค์และบรรลุ เป้าหมายของ
จินตนาการที่ยิ่งใหญ่ 10). เปลี่ยนวัฒนธรรมจากวัฒนธรรม
อ านาจในแนวดิ่งไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ ซึ่งทุกคนมี
สิทธ์ิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน [6] 

3.3ระบบฐานความรู้ (Knowledge-Based System) 
เป็นระบบที่เก็บรวมรวบข้อมูลไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็น
ฐานในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ระบบผู้เช่ียวชาญ เป็นระบบที่อาศัยความรู้เป็นพื้นฐาน เป็น
ระบบที่มีความเกี่ยวข้อง กับการตัดสินใจซึ่งสามารถใช้ได้กับ
ระบบสารสนเทศเพื่อกรจัดการ (MIS) ได้ทุกเรื่อง [7] โดยทั่วไป 
Knowledge base หรือฐานความรู้ คือการรวบศูนย์การจัดเกบ็
สารสนเทศ เช่น ห้องสมุดสาธารณะฐานข้อมูลของสารสนทศท่ี
สัมพันธ์กับหัวข้อเฉพาะในความสัมพันธ์  กับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฐานความรู้เป็นแหล่งที่เครื่องสามารถอ่านไดส้ าหรบั
การกระจายสารสนเทศ โดยทั่ ว ไปการออนไลน์หรื อ
ความสามารถท าให้ออนไลน์ ส่วนประกอบบูรณาการของระบบ
การจัดการความรู้(Knowledge Management) ฐานความรู้
ได้รับการใช้รวมสารสนเทศ จัดโครงสร้าง และดึงส าหหรับ
องค์กรหรือสาธารณะทั่วไป [7] 

องค์ความรู้ KM ที่ส าคัญเป็นเรื่องของกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Process) 1) องค์ประกอบแรก เป็นทัศนะ
ของการปรับเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด ของการจัดการความรู้ ส่วนหนึ่งคือ
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นที่จะต้องขยายขอบเขตไปยังบุคคลที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้รู้ในด้านต่างๆในฐานะที่เป็น “ผู้สร้างความรู้” 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตนโดยอาจจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการถ่ายทอด   แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ให้
เกิดขึ้น 2) ประการณ์ที2่ เป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางของการ
ปรับเปลี่ยนที่ยังยืนส าหรับการฝังรากของการจัดการความรู้ลง
ในกระบวนการของการด าเนินงานทั้งนี้ความส าเร็จดังกล่าว 
ตั้งอยู่ภายใต้ที่ส าคัญคือ สมองผสานใจ นั้นคือผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ
จะต้องมีทัศนะ ความคิดเห็น และความรู้เชิงบวก รวมทั้งมี
ความมั่นใจและเช่ือมั่นว่าจะสามารถน าแนวคิดดงกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม [8]  

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้การลงทุนใน
เรื่องการบริหารจัดการความรู้อาจจะค่อนข้างสูงละอาจจะต้อง
ใช้เวลาแต่หลายๆองค์กรจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 1) ช่วยลด
ระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการเรียนรู้งานใหม่  2)
บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3) มีก าไรมาก
ขึ้น/ลดต้นทุน 4) การศูนย์เสียเวลา 5) มีความคงที่ในผลของ
การเรียนรู้  การปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์ 6) การคงรักษา
คุณภาพหรือภาพรักของผลิตภัณฑ์ 7) การพัฒนาคุณของ
ความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ [9] 

3.4 ฐานความรู้ออนโทโลยี (Ontology Knowledge 
Based)  ฐานความรู้ ออนโทโลยีคือ  การอธิบายรูปแบบ
โครงสร้าง ความสัมพันธ์ข้อมูลในขอบเขตที่สนใจ (Domain) 
เชิงมโนภาพ โดยสามารถใช้โครงร่างพื้นฐานความสัมพันธ์ของ
เทอม (Term) ส าหรับเพื่อใช้เป็นฐานความรู้ได้โดยฐานความรู้มี
องค์ประกอบดังนี้ 1)แนวคิด (Concepts)  คือ ขอบข่ายของ
ความรู้หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งและสามารถท าการอธิบาย
รายละเอียดได้ 2) คุณสมบัติ (Properties) คือคุณสมบัติต่างๆ
ที่น ามาใช้ อธิบายรายละเอียดแนวคิด 3)ความสัมพันธ์  
(Relationships) คือ รูปแบบการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิด 4)ข้อก าหนดการสร้างความสัมพันธ์ (Axioms) คือ 
เง่ือนไขหรือตรรกะในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดกับแนวคิด หรือคุณสมบัติเพื่อการแปลงความหมายที่
ถูกต้อง 5)ตัวอย่างข้อมูล ( Instance) คือ ค าศัพท์ที่มีการ
ก าหนดความหมายไว้ในออนโทโลยีเรื่องนั้นๆ [10] 

3. 5 ร ะ บ บ ก า รจั ด ก า ร ฐ าน ข้ อมู ล  ( Database
Management System) ซอฟแวร์ส าหรับบริหารและจัดการ
ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าท่ีช่วยให้ผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
สะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ อาจเป็น
การสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งค าถาม
เพื่ อ ให้ ได้ข้อมูลมาโดยผู้ ใ ช้ ไม่ จ า เป็นต้องรับรู้ เกี่ ย วกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล เปรียบเสมือเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ฐานข้อมูลซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็น
หน้าที่ของโปรแกรมเมอร์[7] โดยโปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูลแบบรหัสเปิดที่ ได้รับความนิยมได้แก่โปรแกรม 
MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย
บริษัทมายเอสคิวแอลเอบี (MySQL AB) มีหน้าที่เก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่งเอสคิวแอล (SQL = Structured 
Query Language) เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ท่ีต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับ
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสครปิต์
ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษาพี
เอชพี ภาษาเอชพีดอทเน็ต หรือ ภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือ
ท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Programe) 
เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป 
เป็ นต้ น  โปรแกรมถู กออกแบบให้สามารถงานได้บน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพ
นทซอร์ทท่ีถูกน าไปใช้งานมากท่ีสุด [11] 

3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปราโมทย์ สิทธิจักรและวิไรวรรณ แสนชะ(2554) การ

พัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้านมังคละในพื้นที่
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ภ า ค เ ห นื อ ต อน ล่ า ง  เ พื่ อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ ผ ย แ พร่  
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้ออนโทโลยีและวิกิพี เดียเชิง
ความหมาย [12] การวิจัยในการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้
ท าให้พบว่า ภาษา PHP5 และไลบราลี่  Rap API for PHP 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเช่ือมต่อ 

3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล (2538, 1)  การสังเคราะห์องค์

ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอบ้านเนินขามสู่การเรียนรู้ ผ้าเป็นผลผลติ
ทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้กับธรรมชาติ จัด
อยู่ในหมวดความจ าเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น ที่เรียกว่า เครื่องนุ่งห่ม 
โดยนักมานุษยวิทยายุคแรกพยายามหาเหตุผลการเกิดของ
เสื้อผ้าว่ามีบทบาทหน้าที่สนองตอบต่อความจ าเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นทางกายภาพและจิตวิทยาของมนุษย์ เสื้อผ้าให้ความ
อบอุ่นและปลอดภัยที่แตกต่างจากอาหาร ที่อยู่อาศัย  หรือไฟ 
และเพื่อปกปิดร่างกายบางส่วน 

พัทธนันท์ ชาญกิจ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การ
บริหารจัดการระบบการจัดการความรู้” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านความไม่เป็นเอกภาพของระบบบริหารจัดการ
ความรู้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างท าการรวบรวม และ
กระจายองค์ความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน การค้นคว้าแบบ
อิสระนี้จึงศึกษาออกแบบแนวทางการบริหารจัดการ ระบบการ
จัดการความรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และมี
ระบบการสนับสนุนช่วยเหลือการก ากับดูแลระบบการจัดการ
ความรู้ เพื่อท าหน้าที่ในการส่งเสริม จัดท าปรับปรุงระบบการ
จัดการความรู้แบบครบวงจร ท้ังในการออกแบบระบบ การจัด
หมวดหมู่องค์ความรู้ การให้บริการเผยแพร่กระจายแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาในการค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้น าแนว
ทางการบริหาร 7's Model มา ปรับใช้กับระบบบริหารจัดการ 
ระบบการจัดการความรู้ จากการทดสอบพบว่าแนวทางตาม 7's 
model สามารถใช้กับการบริหารจัดการระบบการจัดการ
ความรู้ ได้ผลตรงตามความต้องการของผู้ ใช้งาน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูอ้ย่างเปน็
ระบบ โดยพัฒนา และออกแบบด้วย Microsoft Share Point 

สุชาดา  รักเกื้อ (2547) ได้ศึกษากลุ่มอาชีพทอผ้า
พื้นเมืองบ้านใหม่ศรีอุบล  หมู่ที่  8 ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์
ศึกษาการด าเนินงานกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้าน
ใหม่ศรีอุบลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและปัจจัย
ที่ท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จประโยชน์ ที่ได้รับ ท าให้
ทราบถึงการบริหารจัดการ และปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองประสบความส าเร็จและสามารถ
น าผลการศึกษาไปส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ  ในระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดรวมทั้งพื้นที่
ใกล้เคียงและสามารถน ามาปรับใช้ ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. รายละเอียดการพัฒนา
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา ในการ

พัฒนาระบบนี้แบ่งการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน 
สามารถสรุปประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย
รวบรวมเอกสาร สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหม ใน
เขตอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา น ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อสร้างขอบข่ายความรู้ (Body of 
Knowledge) ประกอบด้วยโดเมนและโหมดของความรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนา โดยน าขอบข่าย
ความรู้ (Body of Knowledge) มาพัฒนาออนโทโนโลยีโดยใช้ 
Hozo-ontology Editor ได้ออนโทโลยีขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 โดเมน 35 โหนด ซึ่งมีการก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างโหนด และประเมินความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาระบบAdmin  ผู้ใช้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ส าหรับผู้ดูแลระบบ ระบบส าหรับผู้
ตรวจสอบความรู้ และระบบส าหรับผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ
สามารถจัดการความรู้ได้ทุกอย่างคือ การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล 
สามารถท าให้ฐานข้อมูลในส่วนของผู้ดูแลระบบมีการแสดงขึ้น
ผลบนหน้าเว็บไซด์ และหน้าเว็บไซด์สามารถใช้ได้ในส่วนของ
ผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้ทั่วไปได้ให้แตกต่างกันออกไป และออกแบบ
หน้าเว็บให้ใช้งานได้จริง แต่ก่อนที่ความรู้จะสามารถเข้าไปใน
องค์ความรู้จะต้องผ่านระบบ ผู้ตรวจสอบความรู้ว่าความรู้ที่
ได้มานั้นเป็นความจริงและน าความรู้เข้าสู่ระบบแต่หากผิดผู้
ตรวจสอบก็จะให้ผู้ดูแลระบบแก้ไข ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถ
เข้ามาค้นหาข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและท า
อย่างอื่นได้   

ขั้นตอนท่ี 4 ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนา โดยน าออนโทโล
ยีที่ได้ผ่านการประเมินมาพัฒนาด้วยการสร้างฐานความรู้ใน
ลักษณะฐานข้อมูลสัมพันธืด้วยโปรแกรม MySQL เพื่อเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างของโหนดบนออน
โทโลยี และ Ontology-Based Application Management 
Framework เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาระบบ ตลอดจนการ
พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ JavaScript  

ขั้นตอนที่ 5 ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยน าระบบ
จัดการฐานความรู้ไปประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ด้วยแบบประเมิน
ระบบและวิเคราะห์ ตลอดจนการน าเสนอผลการประเมิน 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
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รูปที ่1 System Architecture ขององค์ความรู้ผ้าไหมอ าเภอ
ปักธงชัย 

จากรูปที่ 1 อธิบายได้ว่า User ท าการติดต่อกับฝั่ง 
Server โดยเรียกผ่าน User Interface ซึ่ง User Interface  
จะประกอบไปด้วย Ontology จากนั้น Ontology จะถูกเก็บ
ลงฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Base System) 

4.2 การออกแบบและการพัฒนาระบบ 
ผู้ ใ ช้สามารถท าการค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วย 

Keyword เมื่อค้นหาเสร็จสิ้นจะได้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบของ
รายงาน ดังรูปที่ 2 

Use Case Diagram
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รูปที ่2 Use Case ขององค์ความรู้ผ้าไหมอ าเภอปักธงชัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับผ้าไหมอ าเภอปักธงชัยโดยรวบรวมข้อมูลกับ

บุคลากรภายในอ าเภอปักธงชัย ซึ่งเป็นชุมชนที่ผลิตสิ่งทอผ้า
ไหม โดยสามารถสรุปสาระความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ที่เห็น
ว่ามีความส าคัญต่อการน าเสนอผ่านฐานความรู้ออนโทโลยี 
จ าแนกเป็น  9 โดเมน ได้แก่ Silk Wale Dyed Manufacturing 
Type  Colortype  Peacook  Producer และ Dealer จากนั้น
จึงได้น าสาระความรู้ที่สกัดได้จากผู้ เ ช่ียวชาญ มาจ าแนก
รายละเอียดของแต่ละโดเมนองค์ความรู้และน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อยืนยันความจ าเป็นของรายการองค์ความรู้
ต่างๆจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งผลสรุปรายการองค์ความรู้ใน
ทุกข้อค าถามอยู่ในระดับ จากนั้นผู้วิจัยน าผลสรุปความต้องการ
และความจ าเป็นของรายการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีด้วย
โปรแกรม Hozo-ontology เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของโหนด
ข้อมูลได้จ านวนท้ังสิ้น 35  โหนด ดังรูปที่ 3 
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รูปที ่3 ฐานวามรู้ออนโทโลยีจัดการฐานความรู้ขององค์ความรู้
ผ้าไหมอ าเภอปักธงชัย 

ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Hozo-notology Editor 

จากรูปที่ 3 อธิบายได้ว่า การสร้างฐานความรู้ออน
โทโลยีที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Hozo-ontology Edit ได้
ออกแบบมาเป็นสาระความรู้ที่สกัดไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญ ได้ออกมา
ทั้งสิ้น 9 โดเมนได้แก่ได้แก่ Silk Wale Dyed Manufacturing 
Type  Colortype  Peacook  Producer และ Dealer 

type

silk

peacock

dealer

producer colortype dyed

manufacturing

wale
1

M

1

1 1
1

M

1

1

1

1

1 1

1M

1

M

1

M

1

1

M

รูปที่ 4 E-R Diagram ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของแหล่งเก็บ
รวบรวมเนื้อหาขององค์ความรู้ผ้าไหมอ าเภอปักธงชัย 

จากรูปที่ 4 อธิบายได้ว่า Silk ประกอบไปด้วย Silk 
Wale Dyed Manufacturing Type Colortype  Peacook 
Producer และ Dealer โดยใน Silk  ประกอบไปด้วย ราคาผ้า
ไหม รายละเอียดผ้าไหม รูปภาพ , Wale ประกอบไปด้วย ลาย

ผ้า รายละเอียด รูปภาพ ,Type ประกอบไปด้วย ช่ือประเภท 
รายละเอียด รูปภาพ ,Manufacturing ประกอบไปด้วย ช่ือการ
ผลิต รายละเอียด รูปภาพ ,Dyed ประกอบไปด้วย ช่ือการย้อม 
รายละเอียด ,Colortype ประกอบไปด้วย ช่ือประเภทสี  
รายละเอียด , Peacook ประกอบไปด้วย ช่ือตรานกยูง 
รายละเอียด รูปภาพ , Producer ประกอบไปด้วย ช่ือผู้ผลิต ที่
อยู่ เบอร์โทร , ประกอบไปด้วย ช่ือผู้จ าหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร 

5. การประเมินระบบ
5.1 User Interface ในส่วนของการน าเข้าข้อมูลของ 

Admin 
5.1.1 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลผ้าไหม 

รูปที่ 5 การเพิ่มข้อมูลผ้าไหมของผู้ดูแลระบบ 
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จากรูปอธิบายได้ว่าผูดู้แลระบบตอ้งท าการกรอก
ข้อมูลผ้าไหม ประกอบไปด้วย ราคา รายละเอียด ลายผ้า 
ประเภทผ้า ประเภทสี การผลติ ตรานกยูง ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย 
และรูปภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญของผ้าไหมทีผู่้ดูแล
ระบบจะต้องท าการบันทึกลงในระบบ 

5.1.2 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลลายผา้ 

รูปที่ 6 การเพิ่มข้อมูลลายผ้าของผู้ดูแลระบบ 

จากรูปอธิบายได้ว่าผูดู้แลระบบตอ้งท าการกรอก
ข้อมูลลายผ้าประกอบไปด้วย ช่ือลายผ้า รายละเอียด และ
ประเภทผ้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญของลายผ้าทีผู่้ดูแล
ระบบจะต้องท าการบันทึกลงในระบบ 

5.2 User Interface ในส่วนของการค้นหาข้อมูล
ของ User 

 5.2.1 หน้าจอการค้นหาข้อมลูผ้าไหม 

รูปที่ 7 การเพิ่มข้อมูลผ้าไหมของผู้ดูแลระบบ 

จากรูปอธิบายได้ว่าการค้นหาข้อมลูผ้าไหมสามารถค้นหาได้
ตามผา้ไหมได ้

6.การประเมินระบบ
6.1วิธีการประเมินระบบ 

การประเมินระบบจัดการฐานความรู้การบริหาร
องค์กรสมัยใหมป่ระเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยประเมินด้วยแบบ
ประเมินระบบ ประกอบด้วย 1) การสื่อความหมาย 2) ความ
ถูกต้อง 3) ความชัดเจน และ 4) ความครอบคลมุ ซึ่งระดับ
คะแนนตั้งแต่ 0 คะแนน (เห็นดว้ยน้อยที่สุด) จนถึงระดับ 5  
(เห็นด้วยมากทีสุ่ด)  

6.2 ผลการประเมิน 

ผลการประเมินจดัการฐานความรูก้ารบริหารองค์กร
สมัยใหมโ่ดยประเมินด้วยแบบประเมินประกอบด้วย 1) การสื่อ
ความหมาย 2) ความถูกต้อง 3) ความชัดเจน และ 4) ความ
ครอบคลมุ พบว่า โดยผลการประเมินระบบภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี เมื่อจ าแนกรายได้ พบว่า 1) การสื่อความหมาย 2) ความ
ถูกต้อง 3) ความชัดเจน และ 4) ความครอบคลุมในระดับด ี

7.สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการองค์

ความรู้ผ้าไหมอ าเภอปักธงชัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการการวิจัยนี้ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 
5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย
รวบรวมเอกสาร สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้า
ไหมปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และน ามาวิเคราะห์และ
สั ง เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ส ร้ า ง ข อ บ ข่ า ย ค ว า ม รู้
(BodyofKnowledge) ประกอบด้วยโดเมนและโหนดของ
ความรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนา โดยน าขอบข่าย
ความรู้ (Body of Knowledge) มาพัฒนาออนโทโลยีโดยใช้ 
Hozo-ontology Editor ได้ออนโทโลยีของผ้าไหมปักธงชัยซึ่ง
ประกอบด้วย 9 โด เมน   35  โหนด ซึ่ งมีการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างโหนด และประเมินความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาระบบAdmin 
ผู้ใช้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
ระบบส าหรับผู้ตรวจสอบความรู้ และระบบส าหรับผู้ใช้ทั่วไป 
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการความรู้ได้ทุกอย่างคือ การเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูล สามารถท าให้ฐานข้อมูลในส่วนของผู้ดูแลระบบมี
การแสดงขึ้นผลบนหน้าเว็บไซด์ และหน้าเว็บไซด์สามารถใช้ได้
ในส่วนของผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้ทั่วไปได้ให้แตกต่างกันออกไป 
และออกแบบหน้าเว็บให้ใช้งานได้จริง แต่ก่อนที่ความรู้จะ
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สามารถเข้าไปในองค์ความรู้จะต้องผ่านระบบ ผู้ตรวจสอบ
ความรู้ว่าความรู้ที่ได้มานั้นเป็นความจริงและน าความรู้เข้าสู่
ระบบแต่หากผิดผู้ตรวจสอบก็จะให้ผู้ดูแลระบบแก้ไข ส่วนของ
ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นและท าอย่างอ่ืนได้   

ขั้นตอนที่ 4 ใช้วิธีการวิจัยเชิงพัฒนาโดยน าออนโทโล
ยีที่ได้ผ่านการประเมินมาพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ผ้าไหม
อ าเภอปักธงชัย การสร้างฐานความรู้ในลักษณะฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ด้วยโปรแกรม MySQLเพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับโครงสร้ างของโหนดบนออนโทโลยี และ 
Ontology- based Application Management Framework 
เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาระบบตลอดจนพัฒนาระบบด้วย 
ภาษา PHP และ JavaScript  

ขั้นตอนที่ 5 ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยน าระบบ
จัดการฐานความรู้ไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ด้วย
แบบประเมินระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน าเสนอ
ผลการประเมิน 

การประเมินระบบการพัฒนาระบบจัดการฐานความรู้
การบริหารองค์กรสมัยใหม่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยประเมิน
ด้วยแบบประเมินระบบประกอบด้วยโดยประเมินด้วยแบบ
ประเมินระบบ ประกอบด้วย1)การสื่อความหมาย2)ความ
ถูกต้อง3) ความชัดเจน และ 4) ความครอบคลุม  

ผลการประเมินโดยประเมินด้วยแบบประเมิน
ประกอบด้วย 1) การสื่อความหมาย 2) ความถูกต้อง 3) ความ
ชัดเจน และ 4) ความครอบคลุม พบว่า โดยผลการประเมิน
ระบบภาพรวมอยู่ในระดับดีเมื่อจ าแนกรายได้พบว่า 1) การสื่อ
ความหมาย 2) ความถูกต้อง 3) ความชัดเจน และ 4) ความ
ครอบคลุมในระดับดี 

ดังนั้นการพัฒนาระบบครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มชุมชนน า
ความรู้ที่มีน าไปใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ ผู้ที่สนใจและเพื่อ
สร้างโอกาสให้กับกลุ่มชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ
ที่แตกต่างกันออกไป ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจและ
วางแผนการด าเนินงานให้รวดเร็วข้ึนป้องกันการสูญหายของภูมิ
ปัญญา และน าความรู้ ไปปรับใ ช้กับงานที่ท าอยู่ ให้ เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลุ่ม
ชุมชน 
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ระบบติดตามการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กฟผ. 
EGAT Environmental Health Monitoring System

ขวัญฤดี ศรีน้อย 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
fanruedee.srinoi@gmail.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบติดตามการ

ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(กฟผ.) โดยศึกษาความต้องการ รวบรวมและจัดการข้อมูล
การตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ ความสะอาดภาชนะ รวมทั้งการ
ส ารวจสัตว์และแมลงน าโรค (แมลงสาบ) ภายในพื้นที่ใน 
กฟผ . โดยจ าแนก  ข้อมูลดั งกล่าวตาม ครั้ งที่ /ปี  วันที ่
หน่วยงาน/ฝ่าย หรือผลการตรวจ ทั้งนี้ผู้จัดท าโครงงานได้
พัฒนา ระบบข้างต้น บนพื้นฐานการศึกษาระบบงานที่มีอยู่
ในปัจจุบัน แล้วน ามาออกแบบใหม่เพื่อให้มี ประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้น กระบวนการพัฒนาระบบประกอบไปด้วย       
1) การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 3) การพัฒนาระบบ และ 4) การทดสอบ
ระบบและด าเนินการ แก้ไขปัญหาหากพบข้อผิดพลาด 
ตามล าดับ 

The project is set with the objective to 

develop EGAT (Electric Generating Authority of 

Thailand) environmental health monitoring 
system. This involves the review of requirements, 

acquiring and managing information regarding the 

monitoring of drinking water, the cleanliness of 

container, and survey of cockroaches within the 

area of EGAT. These can be categorized according 

to time/year, date, institute or result. In addition 

to aforementioned background, the proposed 

system has been developed with respect to the 

analysis of existing system, such that the former is 

more effective than the other. Specific to this 

project, the development process consists of 1) 

background study and information compilation, 

2) system analysis and design, 3) system

development, and 4) system assessment and 

improvement, respectively. 

ค าส าคัญ : ติดตามการด าเนินงาน, ประเมินผล, อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1. บทน า
การพัฒนาองค์กรของ กฟผ. ตามยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.

2558–2567 นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพ ของภารกิจ
หลัก ทั้งในด้านการเดินเครื่อง บ ารุงรักษา ระบบส่ง อีกทั้ง
สร้างคนรุ่น ใหม่แล้ ว  กฟผ . ยั งมุ่ งมั่ นดู แล ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม โดยนอกจากเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรชั้นน าใน
กิจการไฟฟ้า ในระดับสากลแล้ว ยังมุ่งเป็นองค์กรที่คนไทย
ภาคภูมิใจด้วย อนึ่งงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่ง ใน
อีกหลายการด าเนินการตามแนวทางที่กล่าวมา ผู้จัดท า
โครงการจึงได้ริ เริ่มการพัฒนาระบบเพื่ อ ติดตามการ
ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  กฟผ . ขึ้น ใช้บันทึกและ
รายงานผลการด าเนินงาน โครงงานนี้จะมีส่วนช่วยให้การ
บันทึกผลการด าเนินงาน และจัดเก็บผลการตรวจทั้ง 3 ด้าน 

คือ การตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ การตรวจความสะอาดภาชนะ 
รวมถึงการส ารวจสัตว์และแมลงน าโรค  (แมลงสาบ ) มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะยังส่งผลสู่การก าหนดนโยบาย
และแผนการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 

2. วิธีการพัฒนาระบบ
2.1 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
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1. MySQL

MySQL คือโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล ใช้ภาษา SQL โดยสามารถ
จัดเก็บ ค้นหา เรียบเรียงและดึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงได้หลายๆคนในเวลาเดียวกัน และรองรับการท างาน
ของแอพพลิเคช่ันต่างๆที่ต้องการน าข้อมูลจ านวนมากมา
จัดการใน MySQL ซึ่ งจะท าการจัดการฐานข้อมูล  และ 
MySQL มีการท างานร่วมกับภาษาต่างๆ เช่น ภาษา PHP 

เป็นต้น [1]  

2. PHP

PHP เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
คล้ายกับภาษา HTML ซึ่ง PHP จะเป็นการค านวณต่างๆ 
เช่นการเก็บค่า การประมวลผลตามค าสั่งต่างๆ ดังนั้น PHP 

จึงเป็นภาษาที่จ าเป็นต่อการเขียนเว็บไซต์ ซึ่ง PHP สามารถ
ท างานในระบบปฏิบัติการต่างๆ  และท างานได้ในเว็บ
เซิร์ฟเวอร์หลายชนิด ซึ่งภาษา PHP สามารถท างานร่วมกับ
ฐานข้อมูลได้ เช่น Oracle, MySQL เป็นต้น [2] 

3. HTML 5

HTML 5 คือภาษาที่ใช้ส าหรับการเขียนเว็บไซต์ เว็บเพจ 
หรือข้อมูลที่ดูผ่านเว็บบราวเซอร์ HTMLเป็นการจัดรูปแบบ
ต่างๆ เช่นการจัดตัวอักษร ตาราง การใส่สีสัน ในเว็บไซต์ 
โดยจะใช้ Tag ในการแสดงผลต่างๆที่จะแสดงบนเว็บไซต์ 
ซึ่งเมื่อจะเรียกดูผ่านเว็บไซต์จะต้องมีการลิงค์เว็บไซต์ผ่าน 
Hyperlink และ HTML ที่สามารถใช้งานได้ ง่ายโดยใช้ 
Notepad++ หรือDreamweaver เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ใช้ง่ายและสะดวกในการสร้างเอกสาร HTML [3]  

4. Notepad++

  Notepad++ คือโปรแกรมที่ใช้ในการ text editor เป็น
โปรแกรมที่ดีกว่าโปรแกรม Edit ที่เคยมีมา ซึ่ง Notepad++ 

รองรับ syntax ที่หลากหลาย และรองรับภาษาคอมพิวเตอร์
ได้หลายภาษา อย่างเช่น JAVA PHP HTML และภาษาอื่นๆ 
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสะดวกในการเขียนโค้ด [4] 

2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
2.2.1 ระบบงานเดิม 

ระบบงานเก่าของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน กฟผ . เป็น
การเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารและแบบเอกสารไฟล์ 
(Microsoft Excel) ต้องค านวณร้อยละเอง เพื่อที่จะน ามา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ตั้ งไว้  ก่อนจะส่งมายัง
ส่วนกลาง และส่วนกลางต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทุก

หน่วยงานมาค านวณร้อยละอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานกลาง  จึงท าให้การส่งข้อมูลล่าช้า ซึ่งปัจจุบันการ
ส่ งเอกสารผลการตรวจของแต่ ละหน่ วยงานไม่ เป็ น
แบบฟอร์มเดียวกัน ท าให้ยากต่อการการจัดเก็บ และ
ตรวจสอบภายหลัง 

รูปที่ 1 ผังงานแสดงระบบการท างานเดิม 

จากรูปที่  1 ระบบการท างานเดิมของงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม กฟผ. ผู้ปฏิบัติงานจะท าการส ารวจ และเก็บ
ข้อมูลเป็นเอกสาร จากนั้นจะรวบรวมและบันทึกผลการ
ตรวจลงในMicrosoft Excel เพื่อจะส่งสถิติการตรวจไปยัง
ส่วนกลาง เมื่อเกิดข้อมูลหายก็ต้องกลับไปเก็บข้อมูลใหม่ จึง
ยากต่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 

2.2.2 ความต้องการของระบบงานใหม่ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์การท างานของระบบงาน

ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ซึ่งทางกฟผ. มีความ
ต้องการระบบการท างานแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ ใช้งาน
สามารถส่ง เก็บและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในระบบใหม่ได ้
ดังนี ้

1. สามารถลงทะเบียน  แสดงผลตามสิทธิ์ และเพิ่ม
ผู้ใช้งานได้ 

2. สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจสอบน้ าดื่มน้ าใช้ เช่น
ผลการตรวจน้ าดื่มแต่ละตู้ ผ่าน หรือไม่ผ่าน สามารถลบ 
และแก้ไขได้ 

3. สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจความสะอาดภาชนะ
เช่น ผลการตรวจสอบความสะอาดภาชนะ ผ่าน หรือไม่ผ่าน 
สามารถลบ และแก้ไขได้ 
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4. สามารถบันทึกข้อมูลการส ารวจสัตว์และแมลงน าโรค
(แมลงสาบ) เช่น ผลการตรวจความหนาแน่นของแมลงสาบ
สามารถลบ และแก้ไขได้ 

5. สามารถดูรายงานข้อมูลของช่วงเวลาที่ด าเนินการ
และผลการตรวจทั้งหมดได้ 

6. สามารถดูรายงานของผลการส ารวจสัตว์และแมลงน า
โรค (แมลงสาบ) โดยค้นหาเชิงจ านวนของแมลงสาบได้ 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงระบบการท างานใหม่ 

จากรูปที่  2 ระบบการท างานใหม่ของงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม กฟผ. จะมีการเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงผลตามสทิธิ์ 
แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และ
บุคลากร ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข ข้อมูลต่างๆ และดูสถิติการตรวจได้ ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าสู่ระบบเพื่อ เพิ่ม ลบ แก้ไข และดูสถิติการตรวจได้ และ
บุคลากรสามารถดูสถิติการตรวจได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ 

 ระบบการท างานของผูดู้แลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถ
จัดการข้อมลูของผู้ใช้งาน ค่ามาตรฐาน ตู้น้ าดืม่น้ าใช้ ร้านค้า 
ต าแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย และสถานท่ีได้ โดยสามารถเพิ่ม 
ลบ แก้ไข และดูสถติิการตรวจได้ ดังรูปที ่3 

ระบบการท างานของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถจัดการ
ข้อมูลของผลการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ ผลการตรวจความสะอาด
ภาชนะ และผลการส ารวจสัตว์และแมลงน าโรค(แมลงสาบ) 
โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และดูสถิติการตรวจได้ ดังรูปที ่4 

รูปที่ 3 ผังงานแสดงระบบการท างานของผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 4 ผังงานแสดงระบบการท างานของผู้ใช้งาน 
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3. ผลการพัฒนาระบบ
ผู้จัดท าได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อออกแบบระบบการ
ด าเนินงานอนามัยสิ่ งแวดล้อม จึงได้มีการศึกษาจาก
ระบบงานเดิม เพื่อน ามาออกแบบและด าเนินงานดังต่อไปนี้  

รูปที่ 5 แสดงหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบติดตามการด าเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  จากรูปที่ 5 เป็นหน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ ของระบบ
ติดตามการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กฟผ. โดยให้ผู้ใช้
กรอก ช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องจะ
สามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าไม่ถูกต้องจะมีการแจ้งเตือนให้
ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ใหม่อีกครั้ง โดยแบ่งผู้ใช้เป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และบุคลากร ซึ่งบุคลากร 
ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และผู้ใช้งานท้ัง 3 กลุ่มสามารถดูสถิติการ
ตรวจแต่ล่ะด้านได้จากแถบเมนดู้านบน 

3.1 เข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบ (Admin) 
เมื่อเข้าสู่ระบบโดยผูดู้แลระบบจะแสดงหน้าจอหลัก โดย

จะแสดงช่ือผู้ดูแลระบบ และสามารถเลือกเมนูการจัดการ
ข้อมูล และสถิติการตรวจเพื่อดูข้อมูลที่ได้บันทึกไว้   

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอหลักเมื่อผู้ดูแลระบบได้เข้าสู่ระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลและดูสถิติการตรวจได้ 
โดยเลือกการจัดการข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเพิ่ม ลบ แก้ไข 
หรือซ่อนข้อมูลของหน้านั้นได้ ดังรูปที่ 7 และ 8 

รูปที่ 7 แสดงเมนูการจัดการข้อมูล 

รูปที่ 8 แสดงเมนูสถิติการตรวจ 

ระบบสร้างให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับพนักงานใหม่ 
เพิ่มค่ามาตรฐาน เพิ่มตู้น้ าดื่มน้ าใช้ เพิ่มร้านค้า เพิ่มหรือ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงาน เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนช่ือ
หน่วยงาน/ฝ่าย และเพิ่มอาคาร สถานที่  จึงออกแบบให้
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เปลี่ยนสถานะ และแสดงข้อมูลที่มี
อยู่ทั้งหมดได้ โดยเลือกเมนูการจัดการข้อมูลดังรูปที่ 7 เมื่อ
เลือกการจัดการข้อมูลแล้ว จะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 9 และ
สามารถดูสถิติการตรวจได้ โดยเลือกเมนูสถิติการตรวจ ดัง
รูปที ่8 

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

 จากรูปที่ 9 จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมด สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขและเปลี่ยนสถานะผู้ใช้งานได้ เมื่อกดปุ่มเพิ่ม
ข้อมูล จะแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน ในหน้านี้จะมีช่องให้
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กรอกข้อมูลต่างๆ  ผู้ดูแลระบบจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มี
เครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อ
ท าการบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล หรือกดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับไป
หน้ารายช่ือผู้ใช้งาน ดังรูปที ่10 

รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างการเพิ่มข้อมูล 

จากรูปที่ 9 เมื่อกดปุ่มแก้ไข จะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูล
ผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลได้ จากนั้นกด
ปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อท าการบันทึกข้อมูลที่กรอกใหม่เข้าสู่
ฐานข้อมูล หรือกดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับไปหน้ารายชื่อผู้ใช้งาน 

ดังรูปที ่11  

รูปที่ 11 แสดงรายละเอียดการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

จากรูปที ่9 เมื่อกดปุ่มลบ ระบบจะท าการเปลี่ยนสถานะ
จากใช้งานได้ เป็นงดใช้งาน 

3.2 เข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้งาน (User) 
เมื่อเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้งานจะแสดงหน้าจอหลักของ

ผู้ใช้งาน  โดยจะแสดงช่ือผู้ใช้งานและสามารถเลือกเมนูเพิ่ม
ข้อมูลการตรวจ และสถิติการตรวจเพื่อดูข้อมูลที่บันทึกไว้ 

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอหลักเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าสู่ระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลการตรวจและดสูถิติการตรวจ
ได้ โดยเลือกที่เมนูเพิ่มข้อมูลการตรวจที่ต้องการ เพื่อเพิ่ม 
ลบ หรือแก้ไขข้อมูลของหน้านั้นได้ดังรูปที่ 13 และ 14 

รูปที่ 13 แสดงเมนูเพิ่มข้อมูลการตรวจ 

รูปที่ 14 แสดงเมนูสถิติการตรวจ 

  ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลผลการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ 
ผลการตรวจความสะอาดภาชนะ และผลการส ารวจสัตว์
และแมลงน าโรค(แมลงสาบ) โดยการเพิ่ม ลบ แก้ไข และ
แสดงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดได้ โดยเลือกเมนูเพิ่มข้อมูลการ
ตรวจดังรูปที่ 13 เมื่อเลือกเพิ่มข้อมูลการตรวจ จะแสดง
ข้อมูลดังรูปที่ 15 และสามารถดูสถิติการตรวจได้ โดยเลือก
เมนูสถิติการตรวจ ดังรูปที ่14 

รูปที่ 15  แสดงตัวอย่างการเพิ่มผลการตรวจตู้น  าด่ืมน  าใช้ 
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 จากรูปที่ 15 จะแสดงข้อมูลของผลการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้
ทั้งหมด สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขได้ เมื่อกดปุ่มเพิ่มข้อมูล 
จะแสดงหน้าเพิ่มผลการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ ในหน้านี้จะมีช่อง
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ  ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มี
เครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อ
ท าการบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล หรือกดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับไป
หน้ารายช่ือผู้ใช้งาน ดังรูปที ่16 

รูปที่ 16 แสดงตัวอย่างการเพิ่มข้อมูล 

จากรูปที่ 15 เมื่อกดปุ่มแก้ไข จะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูล
ผลการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ ในหน้านี้จะมีช่องให้แก้ไขข้อมูล
ต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ จากนั้นกดปุ่มบันทึก
ข้อมูล เพื่อท าการบันทึกข้อมูลที่กรอกใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล 
หรือกดปุ่มยกเลิก เพื่อกลับไปหน้าผลการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ 

ดังรูปที ่17 

รูปที่ 17 แสดงรายละเอียดการแก้ไขผลการตรวจน  าด่ืมน  าใช้ 

จากรูปที่ 15 เมื่อกดปุ่มลบ ระบบจะท าการลบข้อมูลที่
เลือกออกจากระบบ 

3.3 สถิติการตรวจ 
ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานและบุคลากร สามารถดูสถิติการ

ตรวจท้ัง 3 ด้านได้ โดยเลือกทีเ่มนสูถิติการตรวจ   

รูปที่ 18 แสดงหน้าสถิติการตรวจน  าด่ืมน  าใช้ 

 จากรูปที ่18 สามารถค้นหาสถิติการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ได้
หลายเงื่อนไขดังนี้ ค้นหาจากครั้งที่ หน่วยงาน ช่วงเวลา ผล
การตรวจ รหัสจุดตรวจ และสถานะการใช้งาน เมื่อกดปุ่ม
ค้นหา จะแสดงผลการค้นหาดังรูปที ่19 

รูปที่ 19 แสดงผลการค้นหาสถิติการตรวจน  าด่ืมน  าใช้ 

รูปที่ 20 แสดงหน้าสถิติการตรวจความสะอาดภาชนะ 

  จากรูปที่ 20 สามารถค้นหาสถิติการตรวจความสะอาด
ภาชนะได้หลายเง่ือนไขดังนี้ ค้นหาจากครั้งที่ หน่วยงาน 
ช่วงเวลา และผลการตรวจ เมื่อกดปุ่มค้นหา จะแสดงผลการ
ค้นหาดังรูปที ่21 
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รูปที่ 21 แสดงผลการค้นหาสถิติการตรวจความสะอาดภาชนะ 

รูปที่ 22 แสดงหน้าสถิติการส ารวจสัตว์และแมลงน าโรค 
(แมลงสาบ) 

  จากรูปที่ 22 สามารถค้นหาสถิติการส ารวจสัตว์และ
แมลงน าโรค(แมลงสาบ) ได้หลายเง่ือนไขดังนี้ ค้นหาจากครั้ง
ที่ หน่วยงาน ช่วงเวลา และค้นหาเชิงจ านวนได้ เมื่อกดปุ่ม
ค้นหา จะแสดงผลการค้นหาดังรูปที ่23 

รูปที่ 23 แสดงผลการค้นหาสถิติการส ารวจสัตว์และแมลงน าโรค 
(แมลงสาบ) 

4. บทสรุป
จากผลการด า เนิ นการพัฒ นาระบบติดตามการ

ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กฟผ. ท าให้ได้ระบบการ
จัดการข้อมูลผลการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ การตรวจความสะอาด
ภาชนะ และการส ารวจสัตว์และแมลงน าโรค(แมลงสาบ) ที่
เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลการตรวจให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
สามารถตรวจสอบสถิติการตรวจได้ จึงเพิ่มความสะดวกใน
การจัดเก็บผลการตรวจ และง่ายต่อการค้นหาสถิติการตรวจ 

 ในอนาคตจะมีการปรับปรุงระบบให้สามารถพิมพ์
รายงานสถิติการตรวจ และวิเคราะห์ผลการตรวจตามค่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 

4.1 การพัฒนาระบบการเข้าสู่ระบบ (Login) 
  ระบบติดตามการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  กฟผ. 

ได้ใช้ภาษา PHP HTML และ MySQL ในการพฒันาการ
ท างานของเว็บไซต์ และได้ใช้ Notepad++ ในการเขียนโค้ด 

ตารางที่ 1 แสดงการพัฒนาระบบการเข้าสู่ระบบ (Login) 

การเข้าสู่ระบบ (Login) เสร็จสิ้น 
การเข้าสูร่ะบบตามสิทธ์ิ ✓ 

แจ้งเตือนเมื่อไม่ได้กรอก ช่ือผู้ใช้ หรือรหสัผ่าน ✓ 

แจ้งเตือนเมื่อกรอก ช่ือผู้ใช้ หรือรหัสผ่านผิด ✓ 

ออกจากระบบ (Logout) ✓ 

4.2 การพัฒนาระบบเพื่อผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ตารางที่ 2 แสดงการพัฒนาระบบเพือ่ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ระบบ 
เสร็จสิ้น 

เพ่ิม
ข้อมูล 

ลบ
ข้อมูล 

แก้ไข
ข้อมูล 

เปลี่ยน
สถานะ 

ผู้ใช้งาน ✓ ✓ ✓ ✓ 

ค่ามาตรฐาน ✓ ✓ ✓ ไม่มสีถานะ 

ตู้น้ าดื่มน้ าใช้ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ร้านค้า ✓ ✓ ✓ ✓ 

ต าแหน่ง
พนักงาน ✓ ✓ ✓ ไม่มสีถานะ 

หน่วยงาน/
ฝ่าย ✓ ✓ ✓ ไม่มสีถานะ 

สถานท่ี ✓ คงที ่ ✓ ไม่มสีถานะ 

อาคาร ✓ คงที ่ ✓ ไม่มสีถานะ 

ช้ัน ✓ คงที ่ ✓ ไม่มสีถานะ 

ห้อง ✓ คงที ่ ✓ ไม่มสีถานะ 

บริเวณที่วาง
กับดัก ✓ ✓ ✓ ไม่มสีถานะ 
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4.3 การพัฒนาระบบเพื่อผู้ใช้งาน (User) 

ตารางที่ 3 แสดงการพัฒนาระบบเพือ่ผู้ดูแลระบบ (User) 

ระบบ 
เสร็จสิ้น 

เพ่ิม
ข้อมูล 

ลบ
ข้อมูล 

แก้ไข
ข้อมูล 

ผลการตรวจน้ าดื่มน้ าใช้ ✓ ✓ ✓ 

ผลการตรวจความสะอาด
ภาชนะ ✓ ✓ ✓ 

ผลการตรวจสัตว์และแมลงน า
โรค(แมลงสาบ) ✓ ✓ ✓ 

4.4 การพัฒนาระบบแสดงผลสถิติการตรวจ 
สถิติการตรวจสามารถดูได้ทั้งผู้ดูแลระบบ (Admin), 

ผู้ใช้งาน (User) และบุคคลทั่วไป ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถดูได้
โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ (Login) 

ตารางที่ 4 แสดงการพัฒนาระบบแสดงผลสถิติการตรวจ 

ระบบ เสร็จสิ้น 
สถิติการตรวจน้ าดื่ม-น้ าใช้ 

- ค้นหาจากครั้งท่ี ✓ 

- ค้นหาจากหน่วยงาน ✓ 

- ค้นหาจากช่วงเวลา ✓ 

- ค้นหาจากรหสัจุดตรวจ ✓ 

- ค้นหาจากผลการตรวจ ✓ 

- ค้นหาจากสถานะการใช้งาน ✓ 

สถิติการตรวจความสะอาดภาชนะ 
- ค้นหาจากครั้งท่ี ✓ 

- ค้นหาจากหน่วยงาน ✓ 

- ค้นหาจากช่วงเวลา ✓ 

- ค้นหาจากผลการตรวจ ✓ 

สถิติการส ารวจสัตว์และแมลงน าโรค (แมลงสาบ) 
- ค้นหาจากครั้งท่ี ✓ 

- ค้นหาจากหน่วยงาน ✓ 

- ค้นหาจากช่วงเวลา ✓ 

- ค้นหาเชิงจ านวน ✓ 

5. กิตติกรรมประกาศ
ทางด้านผู้จัดท าได้จัดท าระบบติดตามการด าเนินงาน

อนามัยสิ่งแวดล้อม กฟผ . ขึ้นเพื่อน าไปใช้บันทึก และ
รายงานผลการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้า
ผ่ายผลิต ซึ่งผู้จัดท าหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานช้ินนี้ จะมี
ส่วนช่วยให้การท างานของการบันทึกผลการด างานงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้การจัดเก็บผลการด าเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาพัฒนาระบบในลักษณะเดียวกัน
สืบไปท้ังนี้ 
 ผู้จัดท าขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดท าโครงงานนี้ ท้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์
ท่านอื่นๆที่ได้ให้ค าแนะน า รวมถึงเพื่อนๆและพี่ๆที่ช่วยให้
ค าปรึกษา หากปราศจากบุคคลเหล่านี้โครงงานนี้คงท า
ส าเร็จไม่ได้ ทางผู้จัดท าจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ

      ปัจจุบันการเรียนพิเศษเพิ่มเติมนอกห้องเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายน้ันมีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจากมีการแข่งขันใน
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังน้ันโครงการ
จึงน าเสนอระบบแนะน าติวเตอร์โดยใช้เทคนิคตัวกรองเชิง
ร่วมมือบนเว็บแอปพลิเคชัน โดยเว็บแอปพลิเคชันจะ
สามารถแนะน าติวเตอร์และวิชาเรียนที่ มีความเหมาะสม
กับนักเรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของติวเตอร์และ
นักเรียนที่ได้เรียนกับติวเตอร์ภายในจังหวัดขอนแก่นมา
วิเคราะห์ผ่านอัลกอริทึมเพื่อสร้างระบบแนะน าจากการให้
คะแนนของนักเรียนจากข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล 
MySQL ถัดจากน้ันระบบจะน าข้อมูลที่ได้ผ่านอัลกอริทึม 
collaborative filtering หาความคล้ายคลึง กัน เพื่อ
แนะน าติวเตอร์และวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียน นอกจากน้ี
เว็บไซต์ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี HTML5 เพื่อตอบสนอง
กับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ดังน้ันเว็บไซต์จึงเป็น
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนและติวเตอร์
ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

ค ำส ำคัญ : เทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือ, ระบบแนะน า, 
เว็บแอปพลิเคชัน 

Abstract 

    Recently, the most senior high school student 

is interested in studying with tutors. Therefore, 

this project proposes Tutor Recommender 

System Using Collaborative Filtering. The system 

is implemented on a web application to 

recommend the most suitable tutor to the 

students and to contact between tutors. The 

Tutor Recommender System collects the tutors 

information in Khonkaen province. Moreover, 

this web application used collaborative filtering 

to recommend the tutors for the students. The 

recommender system uses a rating from 

students who learn about the subjects, then the 

data will be saved in a Mysql database, and 

next, the system process in collaborative 

filtering algorithm to recommend tutors and 

subjects to students. Additionally, this web 

application was implemented using HTML5 

technology to develop a responsive website.

Therefore, the web is an intermediate to 

communicate between students and tutors.

Keyword: Collaborative filtering, Recommender 

System, Web Application 

1. บทน ำ
ในปัจจุบันอัตราการเติบโตของการเรียนกวดวิชา มีการ

ขยายตัวขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีอัตราส่วนการเข้ามาเรียนกวดวิชาน้ันมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากอัตราการแข่งขันทางด้าน
การเรียนน้ันเพิ่มสูงขึ้นท าให้เด็กบางส่วนมีความต้องการ
ในการเรียนพิเศษเสริม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักเรียน
คน อ่ืนๆ ได้  ซ่ึ ง ถ้ าห าก นั ก เ รี ย น ไ ม่ เ รี ย นกวด วิช า
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้วอาจจะเรียนตาม
ไม่ทันเพื่อนๆที่ลงเรียนกวดวิชากัน และคิดว่าการเรียน
หนังสือในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอต่อการ
สอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีกด้วย
   ในขณะเดียวกันน้ันทางด้านของติวเตอร์เองได้กลายเป็น
อาชีพที่มีการขยายตัวเป็นปริมาณขึ้นเพื่อรองรับความ
ต้องการของนักเรียนที่ต้องการเรียนกวดวิชาเช่นกัน ไม่ว่า
จะเป็นติวเตอร์ตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ หรือ ติวเตอร์
อิสระที่ ไม่ขึ้นกับสถาบันใด อาจจะเป็นนักศึกษาใ น
มหาวิทยาลัยหรือผู้ที่เรียนจบแล้วท าเป็นอาชีพเสริมก็ได้ 
โดยวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักเรียนมาลงเรียนน้ัน 
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มักจะเป็นการประกาศโดยการติดใบประกาศตามสถานที่
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจน้ัน ติดต่อกลับไปตามข้อมูล
ที่ลงประกาศเอาไว้ ซ่ึงหากมีการติดประกาศจ านวนมาก
มักจะเกิดการทับซ้อนกัน ท าให้ติวเตอร์ต้องมาติดประกาศ
เพิ่มบ่อยครั้งจนเป็นข้อจ ากัดของวิธีการน้ี 
    จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้จัดท าจึงต้องการพัฒนาเว็บแอป-

พลิเคชันที่เป็นสื่อกลางระหว่างติวเตอร์และนักเรียน ให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยภายในเว็บแอป-

พลิเคชันจะมีระบบแนะน าติวเตอร์โดยใช้ตัวกรองเชิง
ร่วมมือที่ผู้ ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยการสมัคร
สมาชิก เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูติวเตอร์
และระบบยังสามารถท าการแนะน าติวเตอร์ที่ มีความ
คล้ายคลึงกับนักเรียนคนอ่ืนๆ ผ่านเว็บแอปพลิเคชันน้ี 
และในการพัฒนาส่วนของการจัดเก็บข้อมูลทางผู้จัดท าจะ
ใช้ MySQL เพื่อจัดเก็บข้อมูลติวเตอร์และนักเรียน

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบแนะน ำ (Recommender System) [1]

         ระบบแนะน า คือ ระบบที่สามารถแนะน าข้อมูลที่
มีความคล้ายคลึงหรือมีความต้องการกับผู้ใช้งานเพื่อความ
สะดวกของผู้ใช้งานเอง ซ่ึงนิยมใช้กันอย่างมากในธุรกิจ
ทางด้าน E-commerce เช่น Amazon.com ที่มีการ
แนะน าสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการ
ค้นหา เช่น หากผู้ใช้ต้องการซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
จะมีสินค้าอ่ืนที่เก่ียวข้องกันชิ้นอ่ืนอีก เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด
เสริมหรือกระเป๋าส าหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น 
 โดยทั่วไประบบแนะน าประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 

1. ส่วนข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผล
2. ส่วนการป้อนข้อมูล
3. ส่วนของอัลกอริทึม
4. ส่วนของการแสดงผลระบบแนะน า

ในภาพที่ 1 ที่ได้มีการแสดงรูปแบบของระบบแนะน า 

ภำพที่ 1 ส่วนประกอบของระบบแนะน า 

    ส่วนของอัลกอริทึมที่น ามาใช้ในการประมวลผลของ
ระบบแนะน าน้ัน ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1) Content-based Recommendation เป็นการ
กรองข้อมูลโดยใช้ความต้องการของผู้ใช้งาน ณ ขณะน้ัน
เป็นหลัก เช่น การเลือกท าแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลของ
ผู้ใช้งานแล้วประมวลผลออกมาเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ 

2) Collaborative filtering เป็นการหาความ
คล้ายคลึงโดยอิงจากผู้ใช้งานร่วม กล่าวคือ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลของคนอ่ืนๆมาเพื่อประมวลและแนะน า
ให้กับผู้ใช้งาน ณ ขณะน้ัน เช่น การเลือกซ้ือสินค้า หาก
ผู้ใช้งานเลือกสินค้าชนิดใดแล้ว 1 ชิ้น จะมีสินค้าประเภท
อ่ืนๆมาแสดงให้ผู้ใช้ ณ ขณะน้ัน อีกว่ามีสินค้าชิ้นไหนอีก
บ้างที่ผู้ใช้คนอ่ืนๆเลือกซ้ืออีกนอกจากสินค้าชิ้นน้ัน  

3) Hybrid Approaches เป็นประเภทของระบบ
แ น ะ น า ที่ น า เ อ า ข้ อ ดี ข อ ง  Content-based แ ล ะ
Collaborative filtering มาใช้ร่วมกันซ่ึงผู้ใช้งานเอง
สามารถเลือกสินค้าตามแบบความต้องการของตนเองได้
และสามารถแสดงสินค้าชิ้นอ่ืนๆได้ได้อีกด้วย เว็บไซต์ที่
น าเอาวิธีน้ีมาใช้คือ เว็บไซต์ Amazon  

       จากประเภทของระบบแนะน า (Recommender 

System) น้ันทางผู้พัฒนาได้เลือกใช้อัลกอริทึม ในแบบที่ 
2 คือ Collaborative filtering ที่มีความเหมาะสมกับเว็บ
แอปพลิเคชันมากที่สุด  
    2.2 กำรกรองข้อมูลแบบพึ่งพำผู้ใช้ร่วม
(Collaborative filtering Recommender) [2] 

       เป็นการกรองข้อมูลโดยใช้ความคิด เห็นของ
ผู้ใช้งานหลายๆคนเป็นหลัก โดยการค้นหากลุ่มสมาชิก
ข้างเคียงที่ มีความชอบคล้ายกันกับกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง
ข้อมูลจากกลุ่มสมาชิกข้างเคียงน้ีจะถูกน ามาวิเคราะห์ใน
ระบบ เพื่ อแนะน าข้อมูลให้แก่เป้าหมายโดยแสดง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ แ น ะ น า  แ บ บ 
Collaborative filtering ดังภาพที่ 2  

ภำพที่ 2 กระบวนการท างานของ Collaborative 

ขั้นตอนการกรองข้อมูลมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
1) การหาค่าความคล้ายคลึงของข้อมูล (Similarity

Computation) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ใน
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รูปแบบของตาราง จากน้ันค านวณหาค่าความคล้ายคลึง
ระหว่างผู้ ใช้การหาค่าความใกล้เคียงของข้อมูลน้ันมี 
วิธีการค านวณค่าความคล้ายคลึงระหว่างข้อมูล มี 3 วิธี 
คือ Cosine-based similarity, Correlation-based 

similarity, Adjusted cosine similarity ส่วนของ
อัลกอริทึมที่ใช้ในระบบแนะน าติวเตอร์ ซ่ึงค านวณหาค่า
ความคล้ายคลึงระหว่างผู้ใช้งานและชิ้นข้อมูล ด้วยวิธี 
Cosine-based similarity 

       Cosine-based similarity เ ป็ น วิ ธี ที่ ใ ช้ เ พื่ อ
ต้องการหาความคล้ายคลึงระหว่างกลุ่มผู้ใช้กับกลุ่มผู้ใช้
เป้าหมาย โดยน าค่าที่ได้จากการให้คะแนนของผู้ใช้น ามา
ค านวณ ซ่ึงการค านวณความคล้ายคลึงระหว่างชิ้นข้อมูล  

x กับ y น้ันแสดงออกมาในรูปแบบของตารางเมทริกซ์ 

และค่าความชอบที่มีต่อชิ้นข้อมูลหน่ึง จะส่งผลไปเป็นค่า
ความนิยมต่อชิ้นข้อมูลอ่ืน ๆ โดยอาศัยหลักการจาก
ความเห็นของผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ที่ได้ให้คะแนนค่าความชอบ
กับชิ้นข้อมูลน้ันร่วมกัน ซ่ึงเรียกว่า โคเรท (Co-rate) ดัง
สมการที่ 1 ต่อไปน้ี 
   

                       
      

           

  
              

      
 

          
 

    

      (1) 

โดยก าหนดให้ 
    simil(x,y) = ค่าความคล้ายคลึงจากโคเรตระหว่างชิ้น 

                    ข้อมูล x กับ y 

     x, y       = ผู้ใช้ x และผู้ใช้ y ที่อยู่ในระบบ 

      r          = คะแนนความชอบรายวิชาที่ติวเตอร์สอน 

 

        2) วิ ธี เ ลื อกสมาชิ กข้ า ง เ คี ย ง  (Neighbor 

Selection) เป็นวิธีการที่มีความส าคัญ โดยจะท าการ
เลือกจากเซตย่อยของผู้ใช้จากผู้ใช้ที่อยู่ในระบบทั้งหมด
เพื่อน าไปใช้ในการท านายในล าดับถัดไป โดยจะใช้ค่า
ความคล้ายคลึงไปหาเซตของเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุด
(Nearest neighbors) จากการก าหนดค่าขีดแบ่ง ( 
threshold : δ ) หรือการก าหนดจ านวนรายการสูงสุด N 

รายการ( Top-N) 

        3) การท านาย (Prediction) เป็นการพยากรณ์ค่า
ความชอบของผู้ใช้ต่อข้อมูลชิ้นใดชิ้นหน่ึง โดยพิจารณา
จากความชอบและความคล้ายระหว่าง ชิ้นข้อมูลน้ันกับ 

ชิ้นข้อมูลอ่ืน ๆ ซ่ึงจะน าเซตของสมาชิกข้างเคียงที่ถูกเลือก

ไว้น ามาค านวณ ส่วนของอัลกอริทึมที่น ามาเลือกใช้ใน
ระบบแนะน าติ ว เตอร์ กับราย วิชา โดย วิธีค านวณ 

Prediction โดยวิธี Weight Sum ดังสมการที่ 2  
 

                                       
                              

   (2) 

โดยก าหนดให้      
 Pu,i = ค่าความพึงพอใจที่คาดว่าผู้ใช้เป้าหมาย u จะมีต่อ
ชิ้นข้อมูล i 
R u,k = คะแนนความชอบต่อติวเตอร์และรายวิชา k 
 

        4) วิธีสร้างรายการแนะน า (Recommendation) 

เป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยน าค่าที่ได้จากการท านายในแต่ละ
รายการที่ได้มาเรียงตามล าดับโดยเริ่มตั้งแต่รายการที่มีค่า
การท านายที่มากที่สุดจนถึงรายการที่มีค่าการท านาย
ต่ าสุด 

     2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           ลินจง เชื้อไพบูลย์  และ เบญจพร ขอนสัก 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการวางแผนการเรียนโดยใช้
เทคนิคการกรองข้อมูลร่วมส าหรับสาขาเทคโนโลยี
ส า ร สน เทศและการ สื่ อ ส า ร  ภ าค วิช า วิทย ากา ร
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบที่จะช่วย
แนะน านักศึกษาที่ก าลังขึ้นชั้นปีที่ 3 ได้เลือกเรียนวิชากลุ่ม
ย่อยตามที่ความถนัดของแต่ละคน โดยในระบบจะเป็น 3 
กลุ่มย่อย คือ กลุ่มย่อยที่ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการ
จัดการสารสนเทศ (Software Engineering and IT 

Management), กลุ่มย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนา
เว็บ (Web Design and Development) และ กลุ่มย่อย
ที่ 3 เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network and 

Computer Systems) ทางผู้จัดท าได้น าระบบแนะน า
ข้อมูล (Recommender System) มาช่วยแนะน ากลุ่ม
ย่อย (Track) ให้กับนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีตัว
ช่วยในการจัดการวางแผนมากขึ้น โดยใช้วิธีการกรอง
สิ่งของร่วม (Item-Based Recommendation) เพื่อหา
ว่านักศึกษามีความเหมาะสมที่จะเลือกกลุ่มย่อย (Track) 

ไหน และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาสามารถ
วางแผนการเรียนล่วงหน้า สามารถปรับเปลี่ยนแผนการ
เรียนซ่ึงจะน าไปวางแผนเปิด วิชาเลื อกกลุ่มย่อยให้
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เหมาะสมกับความสนใจของนักศึกษาและการส ารองที่น่ัง 
[3] 

           ศุภวิชญ์ หาญนาแซง และ อมรกานต์ ภาภิรมย์  
ท าการศึ กษา วิ จั ย เ รื่ อง  เ ว็บแอปพลิ เคชันแนะน า
ร้านอาหารโดยใช้เทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือ (Dining 

Guide Web Application Using Collaborative 

Filtering Recommender System) เป็นระบบที่ถูก
พัฒนามาเพื่อช่วยในการแนะน าร้านอาหารให้เหมาะสม
และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้จัดท าโครงงานจึง
ได้ศึกษาระบบแนะน าข้อมูลโดยวิธีการกรองข้อมูลโดยใช้
เทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือ (Collaborative Filtering 

Recommender System) ส าหรับการพัฒนาระบบ
แนะน าในปัจจุบัน มาแนะน าร้านอาหารให้กับผู้บริโภค 
เพราะสามารถแนะน าร้านอาหารได้ใกล้เคียงกับความ
ต้องการของลูกค้า ซ่ึงระบบแนะน าจะแสดงรายการ
ร้านอาหารที่คาดว่าลูกค้าอาจจะชื่นชอบให้เลือก โดยที่
ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาตัดสินใจเอง [4] 

           นลินี โสพัศสถิต ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้
ระบบแนะน าสนับสนุนการตัดสินใจ (Recommender 

System) เป็นการศึกษางานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการสืบค้นข้อมูล การด าเนินงาน ที่มี
ปริมาณมากและข้อมูลที่ต้องศึกษา ค้นคว้า เพื่อน ามา
วิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติน้ันต้องผ่านการกรอง
ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามาก 

           ง า น วิ จั ย ร ะ บ บ แ น ะ น า  (Recommender 

Systems) จะมีหลักการและขั้นตอนวิธีเชิงวิชาการที่ได้รับ
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้ ใช้ ม่ันใจใน
ผลลัพธ์ที่ ได้รับ และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
แนะน าที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและรายงาน
ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ [5] 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 

    3.1 วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร 

          เน่ืองจากในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ
การเรียนกวดวิชาเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยมีติวเตอร์
อิสระจ านวนมากเช่นกัน  ดังน้ันทางผู้จัดท าจึงต้องการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนและ
ติวเตอร์ ให้สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยในเว็บแอป-

พลิเคชันมีระบบแนะน าติวเตอร์ ซ่ึงใช้แบบตัวกรองเชิง
ร่วมมือ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกติวเตอร์ 
    3.2 เก็บรวบรวมควำมต้องกำรของระบบ 

          การพัฒนาระบบจะต้องมีการเก็บข้อมูลของติว
เตอร์และนักเรียน เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการสร้าง
ระบบแนะน าติวเตอร์และวิชาเรียนด้วยวิธีตัวกรองเชิง
ร่วมมือ โดยทางผู้จัดได้ด าเนินการเก็บข้อมูลของนักเรียนที่
อยู่บริเวณจังหวัดขอนแก่นในเบื้องต้น 3 โรงเรียน คือ  
          1) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

          2) โ ร ง เ รี ยนสา ธิตมหา วิทย าลั ย ขอนแ ก่น 
(ศึกษาศาสตร์) 

          3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(มอดินแดง) 
          จ านวนนักเรียนที่ได้รวบรวมข้อมูลประมาณ 40 

คน ทั้งนักเรียนชายและหญิง 
          ข้อมูลของติวเตอร์ทางผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูล
ของติวเตอร์ที่ เปิดสอนอยู่ภายในอ าเภอเมืองขอนแก่น 
โดยมีผู้เรียนเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่กล่าวไปข้างต้น
ทั้ง 3 โรงเรียนด้วยกัน ซ่ึงได้รวบรวมมาประมาณ 30 คน 
โดยข้อมูลของติวเตอร์ตรงกับทางนักเรียนที่ได้เก็บข้อมูล
มาเช่นกัน ทั้งน้ีก็เพื่อให้ระบบแนะน าแบบตัวกรองเชิง
ร่วมมือมีประสิทธิภาพในการค านวณมากยิ่งขึ้น 
     3.3 ศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          ศึกษาเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการสอนพิเศษและ
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ผู้ ส อ น ต่ า ง ๆ  ไ ด้ แ ก่ 
http://thaitutorsquare.com/,http://www.dekd.co

m/education/tutorcenter/,http://www.kkututor.c

om , http://www.chulabest.com/  เพื่อให้ทราบถึง
การท างานของระบบ จากน้ันก็ค้นคว้าหาทฤษฎีที่
เก่ียวข้องเพื่อเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆให้กับเว็บแอปพลิเคชันที่จะ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     3.4 วิเครำะห์และออกแบบระบบ 

 

ภำพที่ 3 ภาพรวมของระบบ 
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            จากภาพที่ 3 เป็นภาพรวมของระบบโดยที่
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบโดยการใส่ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน
ที่ ได้สมัคร กับทางเ ว็บไซต์หรือ เข้าสู่ ระบบผ่านทาง 
Facebook API ซ่ึงได้เชื่อมต่อกับทางเว็บไซต์ จากน้ัน
ระบบจะท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) ผ่าน 
Web server เพื่อน ามาแสดงผลให้กับผู้ใช้งานต่อไป 
            3.4.1 วิธีกำรค ำนวณระบบแนะน ำ 

            กำรค ำนวณประสิทธิภำพ 

                    ตัวอย่างเหตุการณ์จ าลอง ก าหนดให้มี
นักเรียนที่เคยให้คะแนนติวเตอร์ ทั้งหมด 5 คน โดย
ผู้เรียนคนที่ 5 ต้องการเรียนพิเศษจึงใช้ระบบแนะน าติว
เตอร์กับรายวิชา ระบบจะท าการดึงข้อมูลการให้คะแนน
ติวเตอร์กับรายวิชาที่ผู้เรียนคนที่ 5 เคยให้ไว้ในอดีต น ามา
เปรียบเทียบกับคะแนนของผู้เรียนคนอ่ืนๆในระบบ เพื่อ
หาความคล้ายคลึงกันกับผู้เรียนคนที่ 5 เม่ือได้กลุ่มผู้เรียน
ที่มีความชอบติวเตอร์กับรายวิชาแล้ว ระบบจะค านวณ
เพื่อท านายว่า ผู้เรียนคนที่ 5 ควรเรียนวิชาใดกับติวเตอร์
คนไหนโดยให้คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังตาราง
ที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

 

ตำรำงที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนน 

 

ระดับ คะแนน 

มำกที่สดุ 5 

มำก 4 

ปำนกลำง 3 

น้อย 2 

พอใช้ 1 

 

ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลแสดงการค านวณหาความคล้ายคลึงกัน
ของผู้เรียนต่อติวเตอร์หนึ่งคน 

 

 

 

 

                    วิชาคณิตศาสตร์  เป็นรายวิชาที่ 1 โดย
ติวเตอร์คนที่ 1 เป็นผู้สอนและวิชาชีววิทยา ติวเตอร์คนที่ 
4 เป็นผู้สอนจนถึง วิชาชีววิทยา เป็นรายวิชาที่ ติวเตอร์
คนที่ 3 เป็นผู้สอนและติวเตอร์คนที่ 4 เป็นผู้สอนวิชา
ชีววิทยาจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนคนที่ 5 ไม่ได้ลงเรียนรายวิชา
ชีววิทยาของติวเตอร์คนที่ 3 และ คนที่ 4 เน่ืองจากไม่ได้
ให้ Rate คะแนนเอาไว้ ซ่ึงในตอนท้ายของการค านวณจะ
แสดง Rate ของ ติวเตอร์กับรายวิชาสังคม ซ่ึงคาดว่า
ผู้เรียนคนที่ 5 ควรจะเรียนวิชากับใครระหว่างติวเตอร์คน
ที่ 3 และ คนที่ 4 ตามค่า Rate ที่ได้จากการค านวณ 
การค านวณความคล้ายคลึ งด้ วย วิ ธี  Cosine-based 
similarity จากสมการที่ 1 

หมายเหตุ นักเรียนคนที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 แทนด้วย U1, 

U2, U3, U4 และ U5 ตามล าดับดังต่อไปน้ี 

simil(U5,U1) = 

                             
                                   0.633 

 
simil (U5,U2) = 

                             
                                   0.635 

 

simil (U5,U3) = 

                             
                                   0.54 

 

simil (U5,U4) = 

                             
                                   0.71 

                     
         ผลลัพธ์สุดท้ายจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 

โดยค่าที่ได้เป็น 1 แสดงว่าค่าคะแนนของผู้เรียนทั้ง 2 คน
เหมือนกันทุกประการ แต่ถ้าค่าที่ได้เป็น 0 แสดงว่าค่า
คะแนนของผู้เรียนทั้ง 2 คนไม่มีความคล้ายคลึงกันเลยเม่ือ 

ได้ค่า Similarity ของ ผู้เรียนคนที่ 5 กับผู้เรียนคนอ่ืนๆ 
ต่อไปจะเป็นการหาว่าผู้เรียนคนที่ 5 ควรจะเรียนรายวิชา
ชีววิทยากับติวเตอร์คนใด ดังตารางที่ 3 ดังน้ี 

ตำรำงที่ 3 การค านวณ 

       ติวเตอร์และ
วิชา 

 

ผู้เรยีน 

ติวเตอร์  
1 

วิชา 

คณิตศาสตร ์

ติวเตอร์  
2 

วิชา 

ฟิสิกส ์

ติวเตอร์ 
2 

วิชา 

เคม ี

ติวเตอร์ 
3 

วิชา 

ชีววิทยา 

ติวเตอร์  
4 

วิชา 

ชีววิทยา 

ผู้เรยีนคนที่ 1 3 2 5 2 3 

ผู้เรยีนคนที่ 2 2 2 3 3 2 

ผู้เรยีนคนที่ 3 4 3 4 3 2 

ผู้เรยีนคนที่ 4 3 4 2 4 3 

ผู้เรยีนคนที่ 5 2 5 2 - - 

 Simil 

(x, y) 

ติวเตอร์ 
3 

ชีววิทยา 

Simil(x, y) 

* ติวเตอร์ 3 

ชีววิทยา 

ติวเตอร์ 
4 

ชีววิทยา 

Simil(x, y) 

* ติวเตอร์ 4 

ชีววิทยา 
U5,U1 0.633 2 1.266 3 1.899 

U5,U2 0.635 3 1.905 2 1.270 

U5,U3 0.54 3 1.620 2 1.080 

U5,U4 0.71 4 2.840 3 2.130 

∑simil(x, y) 
* Ru,k 

  7.631  6.379 

∑ simil(x, y) 2.518     

∑simil(x, y) 
* Ru,k / ∑ 
simil(x, y) 

  3.030  2.533 
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                    จากที่ได้ค านวณหาความคล้ายคลึงกับ
ผู้เรียนคนอ่ืนๆมาคูณกับคะแนนที่ผู้ เรียนที่ยิ่งมีความ
เหมือนมากเท่าไหร่  คะแนนผู้ เรียนให้ ไว้ก็จะ มีความ
แม่นย ามากขึ้นเท่าน้ัน โดยระบบจะตรวจสอบว่าผู้เรียนคน
ที่ 5 ควรจะเรียนกับติวเตอร์คนใดในรายวิชาชีววิทยา
จากน้ันจะเลือกรายการที่ผู้เรียนชื่นชอบมมากที่สุด 

                    ผู้เรียนคนที่ 5 ให้คะแนน ติวเตอร์คนที่ 3 

กับรายวิชาชีววิทยา = 3.030 

                    ผู้เรียนคนที่ 5 ให้คะแนน ติวเตอร์คนที่ 4 

กับรายวิชาชีววิทยา = 2.533   
                    ดังน้ันสรุปได้ว่า ระบบจะแนะน าติวเตอร์
คนที่  3 กับรายวิชาชีววิทยาให้ กับ ผู้ เ รียนคนที่  5 

เน่ืองจากติวเตอร์คนที่ 3 มีความคล้ายคลึงและมีความ
เหมาะสมมากกว่าติวเตอร์คนที่ 4 ระบบจึงแนะน าติวเตอร์
คนที่ 3 ในรายวิชาชีววิทยาให้กับนักเรียน 
           3.4.2 กำรออกแบบระบบ 

                   - หน้าจอให้คะแนนติวเตอร์  
                   เป็นหน้าจอส าหรับนักเรียนที่ลงเรียนวิชา
กับติวเตอร์คนหน่ึงจนจบการเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยที่
นักเรียนที่เคยลงเรียนในรายวิชาน้ันสามารถมาลงคะแนน
เพื่อเป็นการประเมินการสอนของติวเตอร์ผู้น้ันในรายวิชา
ที่สอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

           1) ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน  
           2) การเตรียมการสอน  
           3) เทคนิคการสอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี  
           4) มีคุณธรรมจริยธรรมในการสอน  
           5) มีการถามตอบข้อซักถามในการเรียน  
โดยจะมีการให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วงคะแนน ดังน้ี  
           1) มากที่สุด (5)  

           2) มาก (4)  
           3) ดี (3)  
           4) ปานกลาง (2) 
           5) น้อย (1) 
                   เม่ือนักเรียนลงคะแนนตามหัวข้อทั้งห้าข้อ
เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดปุ่มประเมิน ซ่ึงคะแนนที่
ประเมินติวเตอร์กับรายวิชาจะถูกบันทึกลงไปยังฐานข้อมูล
และมีการประมวลผลในระบบแนะน าติวเตอร์ให้มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนที่ มีความต้องการเรียนในวิชา
เหล่า น้ัน เ ม่ือนักเรียนลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นักเรียนคนเดิมจะไม่สามารถลงคะแนนกับติวเตอร์และ
รายวิชาเดิมน้ันอีก ดังภาพที่ 4  

 

 

ภำพที่ 4 หน้าจอแสดงผลหน้าให้คะแนนติวเตอร์ 
 

                  - หน้าจอแนะน าติวเตอร์ 
                  เป็นหน้าส าหรับนักเรียนที่ต้องการ การ
แนะน าติวเตอร์เพื่อช่วยให้การตัดสินใจสามารถท าได้ง่าย
ยิ่งขึ้น โดยคะแนนน้ันมาจากคะแนนของนักเรียนคนที่เคย
เรียนกับติวเตอร์ เม่ือนักเรียนกดที่ปุ่มการแนะน าติวเตอร์ 
ระบบจะท าการแนะน าข้อมูลของติวเตอร์และวิชาเรียน
อ่ืนๆให้กับนักเรียน โดยเป็นการประมวลผลมาจากคนที่
เคยเรียนกับติวเตอร์คนเดียวกันกับผู้ใช้งาน ณ ขณะน้ัน 
ว่าได้ลงเรียนกับติวเตอร์หรือวิชาอ่ืนๆคนใดหรือวิชาใดบ้าง
ดังภาพที่ 5 

 
ภำพที่ 5 หน้าจอแสดงผลระบบแนะน าติวเตอร์แก่นักเรียน 

 
4. ผลกำรด ำเนินงำน 

    จากการพัฒนาระบบแนะน าติวเตอร์โดยใช้เทคนิคตัว
กรองเชิงร่วมมือบนเว็บแอปพลิเคชัน ระบบสามารถแสดง
การแนะน าที่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ ให้นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจเลือกติวเตอร์และวิชาเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยอิง
จากข้อมูลเดิมของนักเรียนรวมถึงข้อมูลของนักเรียนคน
อ่ืนๆมาประมวลผล แนะน าติวเตอร์และวิชาเรียนแก่
ผู้ใช้งานได้ผลจริงตามเป้าหมายที่ผู้จัดท าได้ตั้งเอาไว้ 

    4.1 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้จำกกำรใช้งำนระบบ 

         หลังจากที่ผู้จัดท าได้พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ได้มีการติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันลงบนเซิร์ฟเวอร์ของ
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบระบบ ก่อน
การน าไปใช้งานจริง โดยได้มีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน 
เพื่อน ามาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยแบ่งเป็น
ผู้ใช้งานดังน้ี ติวเตอร์ 20 คน และนักเรียน 20 คน ได้ผล
สรุป ดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ดังต่อไปน้ี  

 

ตำรำงที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 20 คน 
 

ประเด็นค ำถำม    S.D. ควำมพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 
    1.1 มีความชัดเจนของเนื้อหา 
ถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

4.1 0.57 มาก 

    1.2 มีการจัดหมวดหมู่ง่ายต่อ
การใช้งาน 

4 0.67 มาก 

    1.3 มีการเรียงล าดับขั้นตอน
เข้าใจได้ง่าย 

4 0.67 มาก 

    1.4 โดยภาพรวมท่านมีความ
พึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหา
ระดับใด 

4.2 0.63 มาก 

2. ด้านการออกแบบและการจัดรปูแบบเวบ็ไซต์ 
    2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์
ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 

4 0.47 มาก 

    2.2 หน้าแรกมีความสวยงาม
และดึงดูดความสนใจ 

4.1 0.74 มาก 

    2.3 สีสันในการออกแบบ
เว็บไซต์มีความเหมาะสม 

4 0.94 มาก 

    2.4 เมนูง่ายต่อการใช้งาน 4.1 0.57 มาก 

    2.5 ขนาดตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน 

3.8 0.92 มาก 

    2.6 โดยภาพรวมท่านมีความ
พึงพอใจในเว็บไซต์ระดับใด 

4.3 0.67 มากที่สุด 

3. ด้านระบบแนะน าติวเตอร์และวิชาเรียน  
    3.1 แนะน าได้ตรงความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

3.7 0.48 มาก 

   3.2 สามารถเข้าใจและใช้งาน
ได้ง่าย 

4.1 0.32 มาก 

    3.3 มีความสะดวกในการ
เลือกติวเตอร์มากขึ้น 

4.2 0.92 มาก 

    3.4 เนื้อหาที่มีการแสดงผลมี
ความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

4.3 0.67 มากที่สุด 

    3.5 โดยรวมท่านมคีวามพอใจ
ในระบบแนะน าในระดับใด 

4.1 0.57 มาก 

 

ตำรำงที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของติวเตอร ์20 คน 
 

ประเด็นค ำถำม    S.D. ควำมพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 
    1.1 มีความชัดเจนของเนื้อหา 
ถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

4 0.00 มาก 

    1.2 มีการจัดหมวดหมู่ง่ายต่อ
การใช้งาน 

3.8 0.42 มาก 

    1.3 มีการเรียงล าดับขั้นตอน
เข้าใจได้ง่าย 

4 0.67 มาก 

    1.4 โดยภาพรวมท่านมีความ
พึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหา
ระดับใด 

4.1 0.32 มาก 

2. ด้านการออกแบบและการจัดรปูแบบเวบ็ไซต์ 
    2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์
ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 

4 0.67 มาก 

    2.2 หน้าแรกมีความสวยงาม
และดึงดูดความสนใจ 

4.2 0.63 มาก 

    2.3 สีสันในการออกแบบ
เว็บไซต์มีความเหมาะสม 

3.9 0.57 มาก 

    2.4 เมนูง่ายต่อการใช้งาน 3.9 0.74 มาก 

    2.5 ขนาดตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน 

4.1 0.57 มาก 

    2.6 โดยภาพรวมท่านมีความ
พึงพอใจในเว็บไซต์ระดับใด 

4.1 0.57 มาก 

 

    4.2 ผลสรุประดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนทั้ง
นักเรียนและติวเตอร์ 
         ผลที่ได้จากการใช้งานระบบแนะติวเตอร์และวิชา
เรียน ผลของความพึงพอใจในระบบ ได้ผลสรุปดังต่อไปน้ี 

1) ความพึงพอใจทางด้านเน้ือหาโดยภาพรวม
ของนักเรียนมีความสนใจอยู่ในระดับ มาก 
ค่า S.D. = 4.2 

2) ความพึงพอใจทางด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบของเว็บไซต์โดยภาพรวมของ
นักเรียนมีความสนใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่า S.D. = 4.3 

3) ความพึงพอใจทางด้านระบบแนะน าติวเตอร์
และวิชาเรียนมีความสนใจอยู่ในระดับ มาก 
ค่า S.D. = 4.1 

4) ความพึงพอใจทางด้านเน้ือหาโดยภาพรวม
ของติวเตอร์มีความสนใจอยู่ในระดับ มาก 
ค่า S.D. = 4.1 
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5) ความพึงพอใจทางด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบของเว็บไซต์โดยภาพรวมของติว-

เตอร์มีความสนใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่า 
S.D. = 4.1 

  4.3 ผลกำรทดสอบควำมถูกต้อง โดยกำร
เปรียบเทียบค่ำคะแนนที่นักเรียนเคยให้กับระบบ
แนะน ำ 

      การทดสอบความถูกต้องของ อัลกอริทึมระบบ
แนะน าของนักเรียนที่ลงคะแนนให้กับติวเตอร์และรายวิชา 
โดยการน าคะแนนของนักเรียนที่เคยให้คะแนนกับติวเตอร์
มาเป็นตัวอย่าง จากน้ันจึงลบคะแนนเดิมที่นักเรียนคนเดิม
ที่เคยลงไว้ให้กับติวเตอร์คนน้ัน แล้วเปรียบเทียบกับ
คะแนนที่ได้จากการค านวณของระบบแนะน า ซ่ึงผลการ
เปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 6  

 

ตำรำงที่ 6 การเปรียบเทียบค่าคะแนนที่นักเรียนเคยให้กับระบบ
แนะน า 
 

 
5. สรุปผลกำรด ำเนินโครงงำน 

     การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแนะน าติวเตอร์
ภายในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือ 
สามารถแนะน าติวเตอร์ให้กับนักเรียน และยังเป็นช่อง
ทางการสื่อสารช่องทางใหม่ให้แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจใน
การเรียนเสริมหรือการติวเน้ือหาเพิ่มเติมภายในจังหวัด
ขอนแก่น โดยเว็บแอปพลิเคชันเป็นศูนย์รวมติวเตอร์อิสระ

ที่มีการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงนักเรียน
สามารถค้นหาติวเตอร์ได้ เช่น ค้นหาตามรายวิชาและ
แนะน าติวเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ห่างไกลได้มีช่องทางในการติดต่อกับติว-
เตอร์รายวิชาต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางมาหาเองที่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ส าหรับเว็บ
แอปพลิเคชันติวเตอร์ขอนแก่น ใช้เทคโนโลยี HTML5 มา
ช่วยในการพัฒนาให้เว็บไซต์สามารถรองรับการแสดงผล
แบบ Responsive web design เพื่อตอบสนองกับทุก
เว็บบราวเซอร์และทุกขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ล ำดับ ติวเตอร์และวิชำ นักเรียน 

คะแนน
ที่เคย
ให ้

คะแนน
ที่ระบบ
แนะน ำ 

ผลต่ำง 
+/- 

1 
ติวเตอร์ A  

สอนคณิตศาสตร ์
นักเรียนคนที ่

5 
4.00 4.44 0.44 

2 
ติวเตอร์ B 

สอนเคม ี

นักเรียนคนที ่
4 

4.60 4.25 0.35 

3 
ติวเตอร์ C 

สอนฟิสิกส ์

นักเรียนคนที ่
3 

4.40 4.51 0.11 

4 
ติวเตอร์ D 

สอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนคนที่ 
2 

3.80 4.50 0.70 

5 
ติวเตอร์ E  
สอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนคนที่ 
1 

4.60 4.25 0.35 

6 
ติวเตอร์ D 

สอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนคนที่ 
1 

4.80 4.29 0.51 

7 
ติวเตอร์ E  
สอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนคนที่ 
2 

4.40 4.28 0.12 

8 
ติวเตอร์ E  
สอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนคนที่ 
3 

3.80 4.45 0.65 

9 
ติวเตอร์ E  
สอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนคนที่ 
4 

4.00 4.44 0.44 

10 
ติวเตอร์ E  
สอนภาษาอังกฤษ 

นักเรียนคนที่ 
5 

4.80 4.20 0.60 

ค่าเฉลีย่รวมต่างของคะแนนทีเ่คยให้และคะแนนที่ได้จากระบบแนะน า 0.427 
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ระบบการจัดการคลังความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ออนไลน์ 
Asean Economic Community Online Knowledge Management System 
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บทคัดย่อ 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ

คลังความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต ขั้นตอนในการด าเนินการโครงงานนี้ ได้
ด าเนินการตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ซึ่ง
ระบบที่พัฒนาขึ้นผู้ ใช้สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 
รองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมาร์ท
โฟน และแท็บเล็ต  ภาษาที่ ใ ช้ในการพัฒนาเว็บ ไซต์
ประกอบด้วย CSS, HTML5, JQuery, JavaScript, 
Bootstrap, PHP และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล  ระบบการจัดการคลังความรู้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน+3 ออนไลน์  เป็นระบบที่เผยแพร่ความรู้ต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปท่ีมีความสนใจในอาเซียน+3 
และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก   

 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ จากกลุ่ม
ผู้ใช้ พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับ
ดี สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค ำส ำคัญ: อาเซียน, อาเซียน+3, ระบบจัดการความรู้   
 

Abstract 
    The objective of this study was to develop An 
Online Knowledge Management System for 
ASEAN+3 Macroeconomic. Software development 
process was applied to collect systems using 
System Approach, as well as documentary 

studies. The system was support multi-device 
such as computer, smart phone, and tablet. The 
system was developing by CSS, HTML5, JQuery, 
JavaScript, Bootstrap, PHP language and MySQL 
as a database management system. In each 
section of the system were supports learning and 
distribution of knowledge along with relevant 
information. The results of the evaluation of user 
satisfaction with the system found that an Online 
Knowledge Management System for ASEAN+3 
Macroeconomic was a good level, all of system 
module was completed and effective.    
 
Keywords: ASEAN, Knowledge Management, 
ASEAN+3 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบันมีประชาชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เข้ามามี
บทบาทกับคนไทยเป็นอย่างมาก รวมไปถึงอาเซียน+3 ที่มี
การจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมืองและ
ความมั่นคง  ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน 
ด้านพลังงานสิงแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
อากาศโลกและพัฒนาความยั่งยืน ด้านสังคม วัฒนธรรม 
และการพัฒนาด้านการส่งเสริมกรอบการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ และกลไกต่างๆ ในการติดตามผล ท าให้การศึกษาหา
ความรู้ เพื่อตั้งรับอาเซียน+3 นั้นมีความส าคัญมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาหาความรู้ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
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ประกอบกับการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่
ห้องเรียนอีกต่อไป จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมคลังความรู้และ
การเผยแพร่จากผู้มีประสบการณ์ให้กับประชากรไทย
โดยตรง ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์จะ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ดี ท าให้ผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ซึ่งเป้าหมายหลัก
ของผู้จัดท านอกเหนือจากการจัดการคลังความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียน+3 แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ท้ัง 13 ประเทศในอาเซียน+3  

 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคลังความรู้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน+3 ออนไลน์ 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้ใข้ระบบการจัดการ
คลังความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ออนไลน์ 

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 การจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) 

คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 
ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้  

ดังนั้นการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมัน
เอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิด
ตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการ
ด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้น 

ประเภทความรู้ 
ความรู้อาจแบ่งใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 

1.) ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่
อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร หรือ วิชาการ อยู่ในต ารา คู่มือ
ปฏิบัติงาน 

2.) ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้
แฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เป็น
ภูมิปัญญา [1]  

เบนจามิน บลูม (2542) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า
หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและ
กระบวนการต่างๆ รวมถึงแบบกระบวนการของโครงการ
วัตถปุระสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่องกระบวนการทาง
จิตวิทยาของความจ า อันเป็นกระบวนการที่ เ ช่ือมโยง
เกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยก่อนนั้นในปี ค.ศ. 1965 บลูม
และคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการับรู้หรือพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ของคนประกอบด้วยความรู้ระดับ

ต่างๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรู้ในขั้น
ต่ าไปสู่ระดับของความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและ
คณะได้แจงแจกรายละเอียดของแต่ละระดับไว้ดังน้ี  

1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึง
การจ าแลการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณ์
ต่างๆ ซึ่งเป็นความจ าที่เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน 
ไปจนถึ งความจ า เป็ น ในสิ่ งที่ ยุ่ ง ยากซั บซ้ อนและมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

2) ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ห รื อ ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด 
(Comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการ
ขยายความรู้  ความจ า ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่าง
สมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่ อ เผ ชิญกับสื่ อ
ความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การ
สรุปหรือการขยายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 3) การน าไปปรับใช้ (Application) เป็นความสามารถ
ในการน าความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจหรือใช้ความรู้
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมา
ผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุป
ห รื อ ก า ร ข ย า ย ค ว า ม สิ่ ง นั้ น ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด 
(Comprehension) ในเรื่องใดๆ ที่มีอยู่เดิม ไปแก้ไขปัญหา
ใหม่ของเรื่องนั้น 

4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและ
ทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจและการน าไปปรับใช้โดยมี
ลักษณะเป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย
ที่มีความสัมพันธ์กันรวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วน
ต่างๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยที่มีความสัมพันธ์นั้น
สามารถเข้ากันได้หรือไม่อันนั้นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อ
สิ่งใดอย่างแท้จริง 

5) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการ
รวบรวมส่วนประกอบย่อยๆ หรือส่วนใหญ่ๆเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะห์จะมี
ลักษณะ ของการเป็นกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของ
เรื่องต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างที่ยัง
ไม่ ชัดเจนขึ้นมาก่อนอันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบเขตของสิ่งที่ก าหนดให้ 

6) การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถใน
การตัดสินเกี่ยวกับความคิดค่านิยม ผลงานค าตอบวิธีการ
และเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยมีการ
ก าหนดเกณฑ์ (Criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตัดสินการ
ประเมินผลจัดได้ว่าเป็นขั้นสุดท้ายท่ีสูงที่สุดของพุทธิลักษณะ 
(Characteristics of Cognitive Domain) ที่ต้องใช้ความรู้
ความเข้าใจในการน าไปปรับใช้การวิเคราะห์และการ
สั ง เคราะห์ เข้ ามาพิจารณาประกอบกัน เพื่ อท าการ
ประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [2]  
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ภรัณยา  อ ามฤครัตน์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ

คลังความรู้สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” การด าเนินการวิจัยได้พัฒนา 
โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการ การออกแบบ การสร้างและพัฒนา การทดสอบ
ระบบ การวิเคราะห์ และการประเมินผล โดยใช้เทคนิคการ
ออกแบบคลังข้อมูลแบบสตาร์ จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL ใช้โปรแกรมภาษา 
PHP ในกรติดต่อกับผู้ใช้และกับฐานข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในมี 2 กลุ่ม จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่ามี
ประสิทธิภาพในระดับดี [3] 

ชรินทร์ญา กล้าแข้ง [2554] ได้ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารนเทศคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาโดยน า
เทคโนโลยีสานสนเทศเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ การ
ติดต่อสื่อสาร และคลังข้อมูลสารสนเทศของคณะวิทยาการ
จัดการที่อุดมไปด้วยความรู้ข้อมูลที่หลากหลาย ตาม
วัตถุประสงค์สองข้อคือ เพื่อออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เป็น
เว็บศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ และเป็นไปตามนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานเว็บไซต์คณะ
วิทยาการจั ดการ  ในการค้นคว้ าองค์ ความรู้  ข้อมู ล
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในมี 
จ านวน 240 คน ผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพในระดับ
ดมีาก [4] 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการน าความรู้ที่
สามารถแบ่งประเภทความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้
เด่นชัด และความรู้ซ่อนเร้น โดยน าความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้
มาผ่านกระบวนการจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ และเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถมาค้นหา และน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์  
 ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดท าจึงน าแนวคิดดังกล่าว มา
พัฒนาเป็นเว็บไซต์เพื่อจัดการคลังความรู้เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน+3 ในรูปแบบการจัดเก็บความรู้ประเภท
ความรู้เด่นชัด โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคม
อาเซียน+3 โดยให้สมาชิกเข้ามาแชร์ประสบการณ์ และเพิ่ม
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่เคยไปเที่ยวมา 
และระบบจะท าการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้
ผู้คนที่สนใจที่จะไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเทศเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ง่าย และนอกจากนั้นผู้ใช้
ระบบยังสามารถมารีวิว หรือแสดงความคิดเห็น หรือโพส 
รูปภาพท่ีเคยไปเที่ยวยังสถานท่ีต่างๆ ได้  

3.2 อาเซียน+3 
อาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศกับประเทศนอกกลุ่ม 3 

ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ 
ไทย บรูไนดารุส-ซาลาม  เวียดนาม ลาว เมียนมาร์  กัมพูชา�
จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับ
อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อน าไปสู่การจัดตั้งชุมชน
เอเชียตะวันออก (East Asian Community) โดยให้
อาเซียนและกระบวนการต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน+3 เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน+3 เมื่อปี 2007 (พ.ศ.2550) 

ผู้น าของประเทศสมาชิกได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่า
ด้วยความร่วมมือเอเชีย ตะวันออกฉบับท่ี 2 (Second Joint 

Statement on East Asia Cooperation: Building on 

the Foundations of ASEAN Plus Three 

Cooperation) พร้อมกับเห็นชอบให้มีการจัดท าแผน
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน (ASEAN+3 

Cooperation Work Plan (2007–2017)) เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในระยะยาว และผลักดันให้เกิดชุมชนอาเซียน 
(ASEAN Community) ภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดย
มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการเมืองและความมั่นคง 
2. ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน 

3. ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. ด้านสังคม วัฒนธรรม 

5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมกรอบการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆและกลไกตา่งๆ ในการตดิตามผล 

โดยแผนความร่วมมือดังกล่าวทั้ง 5 ด้านนี้ ถือเป็นการ
ประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ประเทศอาเซียนกับประเทศในเอเชียตะวันออกมากยิ่งข้ึน 

อาเซียน+3 ประกอบ ด้วยสมาชิก 13 ชาติ คือ 10 ชาติ
สมาชิกอาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุ่น  และเกาหลีใต้ ซึ่งมี
ประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านคน หรือหน่ึงในสามของ
ประชากรโลก แต่เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

เข้าด้วยกัน จะท าให้มีมูลค่าถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรฐั หรือ
ประมาณร้อยละ 16 ของจีดีพีโลก ขณะที่ยอดเงินส ารอง
ต่างประเทศรวมกันจะสูงถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของเงินส ารองต่างประเทศของโลก โดย
ตัวเลขทางเศรษฐกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
อาเซียน+3 จะมีบทบาทเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าต่อไป ในอนาคต [5] 
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3.3 HTML5 
HTML5 เป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยจะมี 

Tag ใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น HTML5 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นภาษามาร์กอัพส าหรับ 
WWW รุ่นต่อไปของ HTML ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2004 โดย
กลุ่ม WHATWG (The Web Hypertext Application 

Technology Working Group) โดยเรียกช่ือว่า Web 

applications 1.0 โดยดราฟต์แรกได้ปรากฏออกมาเมื่อ 22 

มกราคม พ.ศ. 2551 แน่นอนว่านอกจากจะมีอะไรใหม่ๆ ใน 
HTML5 แล้ว ก็มีสิ่งที่เปลี่ยนการเขียนแบบเดิมๆ ในเวอร์ช่ัน
เก่า [6] ซึ่งสิ่งหลักๆ ที่เปลี่ยนก็คือ 

1.) Doctype เขียนง่ายขึ้น ปกติตอนเขียน HTML เวอร์
ช่ันเก่าต้องขึ้น<!DOCTYPE แล้วก็ตามด้วยรายละเอียด   
ยาว ๆ แต่พอเป็น HTML5 แล้ว จะเขียนแบบไม่มีก าหนด
เวอร์ช่ัน เพื่อให้น าไปใช้ได้กับเวอร์ช่ันอื่น ๆ ในอนาคต โดย
เขียนแค่สั้น ๆ แบบนี้: 

<!DOCTYPE html> 

2.) การก าหนดภาษาท าได้ง่ายขึ้น เมื่อก่อนจะต้องเขียน 
xmln หรือ xml:lang ในแท็ก <html> เพื่อก าหนดภาษา
ข้างหน้า แต่ส าหรับ HTML5 จะเหลือแค่นี้: 

<html lang=”en”> 

3.) การก าหนดชุดตัวอักษรท าได้ง่ายขึ้น เมื่อก่อนจะต้อง
เขียนแท็ก meta ยาว ๆ เพื่อก าหนด Character Set เป็น 
UTF-8 แต่ตอนนี้เราสามารถก าหนดโดยเขียนแค่นี้: 

<meta charset=”utf-8″ /> 

4.) ไม่ต้องมี “/” ส าหรับแท็กเดี่ยวแล้ว แท็กเดี่ยว
หมายถึง แท็กท่ีไม่มีแท็กปิด เช่น<img><input><br>ซึ่งจะ
ต่างกับแท็กท่ีเป็นแท็กเปิดปิดอย่าง<div></div><strong> 

</strong>โดยถ้าเป็นเมื่อก่อน แท็กเดี่ยวจะบังคับให้มี “/” 

ปิดท้าย เช่น<img />หรือ<br />แต่ใน HTML5 นี้แท็ก 

เดี่ยวไม่จ าเป็นต้องมี “/” ปิดท้ายแล้ว 

5.) แท็กบางส่วนจะไม่รองรับใน HTML5 แล้วแท็กเก่าๆ 
บางส่วนจะถูกตัดทิ้งไป โดยมีดังนี้ [7] 

3.4 CSS  
CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets คือ

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาในกลุ่มภาษา
สไตล์ชีต ซึ่งเราจะใช้ภาษา CSS ในการจัดรูปแบบและ
โครงสร้างของเอกสารที่เขียนจากภาษา HTML โดยภาษา 
CSS นั้นสามารถใช้งานได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น
สามารถใช้งานกับภาษา XML SVG และ XUL [8] 

3.5 MySQL 
 MySQL คือ เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database Management System) โดยใช้
ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์ Open Source 

แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์ Open Source ทั่วไป โดย 
MySQL มีทั้งในแบบท่ีให้ใช้ฟรี และแบบท่ีใช้ในเชิงธุรกิจ [9] 

 ความสามารถของโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL [10] 
- ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ 

- สิทธิต่าง ๆ ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล 

- ระบบส ารองข้อมูล (Backup)  

- ระบบคืนสภาพข้อมูล (Recovery) 

- ระบบโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลตัวอ่ืน ๆ 

- จัดเก็บข้อมูลได้หลายชนิดข้อมูล เช่น รูปภาพ ข้อความ 
ตัวเลข และอื่น ๆ  

3.6 PHP 
PHP ย่อมาจากค าว่า “Personal Home Page Tool” 

เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรม บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server-Side Script) คือ มีการท างานที่ฝั่งของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์  ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่ ง       
การท างานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือ ภาษา 
C และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษาHTML ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้รูปแบบเว็บเพจของเรามีลูกเล่นมากขึ้น 

 ความสามารถของภาษา PHP 
 - เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็นแบบ Open source ผู้ใช้
สามารถ Download และน า Source code ของ PHP ไป
ใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 - เป็นสคริปต์แบบ Server Side Script ดังนั้นจึงท างาน
บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการท างานของเครื่อง Client 

โดย PHP จะอ่านโค้ด และท างานที่เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจึง
ส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาที่เครื่องของผู้ใช้ใน
รูปแบบของ HTML ซึ่งโค้ดของ PHP นี้ผู้ใช้จะไม่สามารถ
มองเห็นได้ 
 - PHP สามารถท างานได้ในระบบปฏิบัติการที่ต่างชนิด
กัน เช่น Unix, Windows, Mac OS หรือ Risc OS อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก PHP เป็นสคริปต์ที่ต้องท างานบน
เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์ส าหรับเรียกใช้ค าสั่ง PHP จึง
จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้วย เพื่อให้
สามารถประมวลผล PHP ได้ 
 - PHP สามารถท างานได้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์หลายชนิด 
เช่น Personal Web Server, OmniHttpd, Apache และ 

Internet Information Service เป็นต้น 

 - ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object Oriented Programming) 

 - PHP มีความสามารถในการท างานร่วมกับระบบ
จัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลที่
สนับสนุนการท างานของ PHP เช่น Oracle, MySQL, 

FilePro, Solid, FrontBase, mSQL และ MS SQL เป็นต้น 
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 - PHP อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์ซึ่งท างานผ่าน
โปรโตคอลชนิดต่างๆ ได้ เช่น LDAP, IMAP, SNMP, POP3 

และ HTTP เป็นต้น 

 - โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ XML 

ได้ [11] 

 
4. วิธีด าเนินการ 

วิธีด าเนินการของระบบการจัดการคลังความรู้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน+3ออนไลน์ คณะผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูล 
และทฤษฎีที่เกีย่วข้องเพื่อน ามาพัฒนาระบบ โดยขั้นตอนใน
การด าเนินการได้มีการน าหลักการเชิงระบบ (System 

Approach) เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบโดยมี 5 ขั้นตอน 
[12] ดังต่อไปนี้  

 
รูปที่ 1. แสดงขั้นตอนในการด าเนินการตามวิธกีารเชิงระบบ  

 

1) ขั้นการวิเคราะห์ เป็นขั้นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ทั้งในประเทศ และจากเอกสารรายงานต่างๆ 
รวมทั้ งศึกษาถึงความต้องการของโครงการ รวมถึ ง
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการคลังความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3ออนไลน์ 
โดยจะท าการวิเคราะห์ระบบจากระบบเดิมที่ใช้เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท าการศึกษา
ปัญหา  และความต้ อ งการของร ะบบ เพื่ อน ามา ใ ช้
ประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบ 

2) ขั้นการออกแบบ เป็นการออกแบบกรอบแนวคิดใน
การจัดท าระบบที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ได้แก่ แนวคิด วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และสิ่งแวดล้อมของระบบ โดยหลังจากท าการ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะน า
ผลที่ได้จากการศึกษามาออกแบบระบบ และพัฒนาในขั้น
ต่อไป 

3) ขั้นการพัฒนา คือการสังเคราะห์รูปแบบตามที่ได้
ออกแบบไว้ และท าการสร้างเครื่องมือต่างๆ ของระบบการ
จัดการคลังความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3ออนไลน์ 
หลังจากออกแบบระบบแล้ว ในขั้นการพัฒนาจะท าการ
เขียนโปรแกรมให้สามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดย
จะได้รับระบบต่างๆ ดังนี้ 

 - ส่วนแสดงผลหน้าเว็บ (Front End)  

  1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  2) เว็บบอร์ด 

  3) สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ 

  4) Web Blog แลกเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวใน
อาเซียน + 3  

  5) ค าศัพท์ 
  6) การค้นหาข้อมูล 
 - ส่วนการจัดการเว็บไซต์ (Back End) เป็นส่วนที่

ผู้ดูแลระบบจะเข้ามาจัดการข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ได้ทุก
ส่วน เช่น 

  1) การก าหนดฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ให้
เข้ากิจกรรมของเว็บไซต ์

  2) ก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน 

  3) เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูล 
4) ขั้นการทดลองใช้ คือ การน าระบบการจัดการคลัง

ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ออนไลน์ ที่พัฒนา
เสร็จแล้ว และผ่านการประเมินจากอาจารย์ น ามาทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง  

5) ขั้นการประเมินผลระบบ เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากการทดลอง เพื่อน ามาสรุปผล กลุ่มตัวอย่าง 
ทีใช้ในการประเมินและทดลองครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ และ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี จ านวน 40 คน 

 

5. ผลการด าเนินงาน 
 5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
   5.1.1 ส่วนแสดงผลหน้าเว็บ 
   - หน้าเว็บหลัก 
 

 
 

รูปที่ 5. แสดงหน้าเว็บหลกับนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
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รูปที่ 2. แสดงหน้าเว็บหลกับนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

   - หน้าเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก 
 

 
 

รูปที่ 3. แสดงหน้าเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 

 
 

รูปที่ 4. แสดงหน้าสมคัรสมาชิกบนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

 
 

รูปที ่5. แสดงหน้าสมัครสมาชิกบนอปุกรณ์เคลื่อนที่ 
 

   

 

- หน้าคลังความรู ้
 

 
 

รูปที่ 6. แสดงหน้าคลังความรู้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

 
 

รูปที่ 7. แสดงหน้าคลังความรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

- หน้าชุดแต่งกายประจ าชาต ิ
 

 
 

รูปที่ 8. แสดงหน้าจอชุดแต่งกายประจ าชาติบนอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

 
 

รูปที่ 9. แสดงหน้าจอชุดแต่งกายประจ าชาติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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 - หน้าการตั้งกระทู ้
 

 
 

รูปที่ 10. แสดงหน้าจอการตั้งกระทู้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 

 

- หน้าเว็บบอร์ด 
 

 
 

รูปที่ 11. แสดงหน้าเว็บบอร์ดบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

 
 

รูปที ่12. แสดงหน้าเว็บบอร์ดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

  - หน้ากระทู ้
  

   

รูปที่ 13. แสดงหน้ากระทู้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
  

 
 

รูปที ่14. แสดงหน้ากระทู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 

 

5.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
ตารางที่ 1. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

x̄  S.D 
ความ
หมาย 

1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) 4.46 0.51 ดี 

2. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ 
(Function Test) 4.80 0.64 ดี 
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability 

Test) 4.16 0.49 ดี 
4.ด้านการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ (Security Test) 4.30 0.61 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.56 ดี 
  

      จากตารางพบว่า การพัฒนาระบบการจัดการคลัง
ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ออนไลน์ ด้านที่ 1 

การประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ จากผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.51 ซึ่งผลในการประเมินระบบใน
ด้านนี้ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดี 
ด้านที่ 2 การประเมินความพึงพอใจด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ จากผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.64 ซึ่งผลในการประเมิน
ระบบถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดีมาก 
ด้านที่ 3 การประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ จากผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.49 ซึ่งผลในการประเมินระบบถือ
ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดี และด้านที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ จากผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.61 ซึ่งผลในการประเมินระบบใน
ด้านนี้ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดี  
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   และเมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยรวม 

4.43 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.56 ซึ่งผลใน
การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมในการใช้ระบบถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดี 

 
6. สรุปผลการด าเนินการ 

 จากการได้ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการคลัง
ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ออนไลน์ เป็นระบบที่
เผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปท่ีมีความสนใจในอาเซียน+3 โดยเว็บไซต์จะมีลักษณะ
คล้ายกับ Web Blog [14] คือเว็บไซต์ที่ให้พื้นที่ส่วนตัวแก่
ผู้ใช้บริการ โดยมีฟังก์ชันต่างๆ ให้เลือกใช้งาน เช่น พื้นที่
ส าหรับเขียนประวัติ ไดอารี่ กล่องบทความ อัลบั้มรูป       
เว็บบอร์ด สามารถโพสบทความได้  ซึ่งการโพสบทความ
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง จะต้องสมัครเป็น
สมาชิกก่อน  จึงจะสามารถท าการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ได้  เ ช่น การ
ท่องเที่ยวใน 13 ประเทศ การเดินทาง วัฒนธรรมต่างๆ  

การพัฒนาระบบการจัดการคลังความรู้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน+3 ออนไลน์ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบประกอบด้วย CSS, HTML5, JQuery, JavaScript, 

Bootstrap, PHP และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต  ผลการด าเนินงานมีความ
ครบถ้วนตามขอบเขตที่ระบุไว้ 

การประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบการจัดการ
คลังความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3 ออนไลน์ ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 40 คน  โดยมีผลสรุปในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ระบบที่พัฒนาขึ้นภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์เป็นภาษาไทย 

การพัฒนาต่อยอดควรจะเพิ่มให้เป็นสองภาษาคือมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้ จั ดท าขอขอบคุณ บิดา มารดา นักศึกษา 

คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ และดร.เศรษฐชัย    
ชัยสนิท ท่ีได้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาจนท าให้โครงงานนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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บทคัดย่อ 
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระบบ

จัดการคลังความรู้ออนไลน์เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย 
โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อน าเสนอข้อมูลสารสนเทศและความรู้
ของสถานที่วัดหลวงในประเทศไทยให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับวัดหลวง การพัฒนาระบบได้น าขั้นตอนใน
การด าเนินการโครงงานตามวิธีการเชิงระบบ (System 
Approach) มาใช้รวมทั้งศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
รองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมาร์ท
โฟน และแท็บเล็ต    

  การพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้ออนไลน์เรื่อง วัด
หลวงในประเทศไทย เป็นรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ันน าเสนอ
คลังความรู้เกี่ยวกับวัดหลวงในประเทศไทย  ภาษาที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบประกอบด้วย CSS, HTML5, JQuery, 
JavaScript, PHP และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล   

  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของระบบ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับดี สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค ำส ำคัญ: พระอารามหลวง,วัดหลวง, คลังความรู้, HTML5 

 
 
 

Abstract 
    The objective of this study was to develop An 
Online Knowledge Management System for 

Temple in Thailand. Software development 

process was applied to collect systems using 

System Approach, as well as documentary 

studies. The system was support multi-device 

such as computer, smart phone, and tablet.  

     The system was developing by CSS, HTML5, 

JQuery, JavaScript, PHP language and MySQL as 

a database management system. In each section 

of the system were supports learning and 

distribution of knowledge along with relevant 

information. The results of the evaluation of user 

satisfaction with the system found that an Online 

Knowledge Management System for Temple in 

Thailand was a good level, all of system module 

was completed and effective.   

 
Keywords: monastery, Temple, Knowledge 

Management 

1.บทน า 
   ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ

พระพุทธศาสนา สถานที่ชุมนุมส าคัญของพุทธศาสนาสนิก
ชนหรือสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ก็
คือ วัด ในประเทศไทยมีวัดเป็นจ านวนมาก ประเภทของวัด
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แบ่งตามสภาพฐานะมี ๓ ประเภท คือ (๑) พระอารามหลวง
หรือวัดหลวง (๒)วัดราษฎร์ และ (๓)วัดร้าง  

    พระอารามหลวง ซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรง
สร้าง หรือทรงรับไว้เป็นวัดของพระราชวงศ์ หรือเป็นวัดที่
ทรงอุปถัมภ์แต่ละวัดอาจมีฐานะ หรือระดับช้ันแตกต่างกัน
ออกไป โดยการจัดล าดับชั้นของวัดหลวง เริ่มมีขึ้นในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ 
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบแบ่งช้ันพระ
อารามหลวงออกเป็น ๓ ช้ัน คือ ช้ันเอก ช้ันโท และช้ันตรี 
แต่ละช้ันยังแยกระดับออกไปอีกหลายระดับ โดยมีสร้อย
ต่อท้ายช่ือวัดตามฐานะ ซึ่งวัดหลวงนั้นมีความส าคัญต่อ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก สามารถบอกเรื่องราววัฒนธรรม
ในสมัยก่อนของประเทศไทยและปัจจุบันเป็นที่สนใจของ
ประชาชนชาวไทย ที่อยากไปชมความงามของวัดหลวง
รวมถึงประวัติความเป็นมาและสักการะท าบุญของพุทธ
ศาสนาสนิกชน ซึ่งวัดนั้นเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา 
ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เป็นคลังความรู้ข้อมูลเรื่องของวัดหลวง
หรือพระอารามหลวงนั้นไม่เพียงพอต่อประชาชนชาวไทยที่
จะศึกษาเรื่องราวความส าคัญของวัดที่พระมหากษัตริย์ทรง
สร้างหรืออุปถัมภ์ [1] 

   จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ของวัดหลวงขึ้นมา 
โดยมุ่งเน้นที่จะสืบสานให้สังคมไทยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ของวัดพระอารามหลวงและปลูกฝั่งให้พุทธศาสนิกชนได้เข้า
วัดท าบุญ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข มุ่งอนุรักษ์วัดหลวงของประเทศ
ไทยรวมถึงวัฒนธรรม และประเพณี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมไทย โดยการออกแบบเว็บไซต์ ในลักษณะการ
ให้บริการที่เป็นสาธารณประโยชน์ บุคคลทั่วไปสามารถเข้า
มาใช้บริการต่าง ๆ เช่น ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบั
วัดต่าง ๆ น าเสนอบทความเรื่องธรรมะ หรือเข้ามาค้นหา
สถานที่วัด ดูประวัติ ดูสถานที่ตั้งด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ 
และเข้ามาศึกษาบทสวดมนต์ต่าง ๆ ได้ โดยเว็บไซต์ที่
พัฒนาขึ้น น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมีทั้งที่เป็น
บทความ ภาพน่ิง เสียง ภาพเครื่องไหว แอนิเมชัน วิดีโอ ซึ่ง
รูปแบบการน าเสนอเหล่านี้ ท าให้สื่อและระบบต่างๆ มี
ความน่าสนใจท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจสิ่งที่ผู้น าเสนอต้องการ
ถ่ายทอด รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการแสดงผลใน
รูปแบบ HTML5 และ CSS ที่รองรับขนาดหน้าจอส าหรับ
อุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บ
เล็ต ซึ่งไม่ยึดติดกับขนาดของหน้าจอในการแสดงผล และ
ความแตกต่างของระบบปฏิบัติการ ท าให้สามารถใช้งาน
สะดวกมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคลังความรู้ออนไลน์
เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย 
    2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบการจัดการ
คลังความรู้ออนไลน์เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย 
 
3. ทฤษฏีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    ศิริขวัญ ศรีทับทิม (2552) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบการรวบรวมความรู้ ด้านคหกรรมศาสตร์ กรณีศึกษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดบรรยากาศ
และเครื่องอ านวยความสะดวกให้ นักวิชาการ ครู-อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน และ
ประชาชน สามารถเข้าถึงเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาคหกรรมศาสตร์ได้อย่าง
สะดวกผ่านทางวิธีการด้านอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบ
เป็นรูปแบบของ Web Application เป็นแหล่งความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพ 3 ด้าน คือ ผ้าและผลิตภณัฑ์จากผ้า อาหาร
และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยแบ่งระบบย่อย
เป็น 5 ระบบ ได้แก่ 1) ข่าว 2) ชุมชนคนท างาน 3) ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 4) ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5) กระทู้ ถาม-ตอบ 
และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และ
บุคคลทั่วไป ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
ใจของผู้ใช้ต่อความสามารถเผยแพร่ และรวบรวมความรู้
จากภูมิปัญญาได้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 [2] 
       ภรัณยา  อ ามฤครัตน์ (2549) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบคลังความรู้ สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” การด าเนินการ
วิจัยได้พัฒนา โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการ การออกแบบ การสร้างและ
พัฒนา การทดสอบระบบ การวิ เ คราะห์  และการ
ประเมินผล โดยใช้เทคนิคการออกแบบคลังข้อมูลแบบสตาร์ 
จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
MySQL ใช้โปรแกรมภาษา PHP ในกรติดต่อกับผู้ใช้และกับ
ฐานข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในมี 2 กลุ่ม จ านวน 10 คน 
ผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพในระดับดี [3] 

     จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว จะเห็นได้ว่า 
การพัฒนาระบบจัดการความรู้ หรือคลังความรู้ เป็นระบบท่ี
จัดเก็บองค์ความรู้ โดยผู้มีความรู้จะเป็นผู้ให้องค์ความรู้นั้น
โดยจัดเก็บลงฐานข้อมูล และให้ผู้ใช้สามารถน าความรู้นั้นไป
ใช้ประโยชน์ได้  คณะผู้จัดท าจึงน าแนวคิดนี้มาพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับบทสวดมนต์ โดยผู้มี

1336



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 
 

ความรู้ในเรื่องบทสวดมนต์สามารถมาเพิ่มข้อมูลบทสวด
มนต์ต่างๆ ในเว็บไซต์  และผู้ ใ ช้สามารถมาค้นหาบท      
สวดมนต์ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
      3.2 ทฤษฏีเกี่ยวข้อง 

    - PHP ย่อมาจากค าว่า “Personal Home Page 
Tool” เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรม บนฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Script) คือ มีการท างานที่ฝั่งของ
เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่ง
การท างานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือ ภาษา 
C และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้รูปแบบเว็บเพจของเรามีลูกเล่นมากขึ้น            

    ความสามารถของ PHP สามารถที่จะท างานเกี่ยวกับ 
Dynamic Web ได้ทุกรูปแบบเหมือนกับการเขียน
โปรแกรมแบบ CGI (Common Gateway Interface) หรือ 
ASP (Active Server Pages) ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแล
จัดการระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บ
เพจการรับ-ส่ง Cookies เป็นต้น คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุด
ของ PHP น่าจะเป็นการติดต่อกับโปรแกรมจัดการระบบ          
ฐานข้อมูลที่มีอยู่มากมายแต่ความสามารถที่พิเศษกว่านี้ ก็
คือ PHP สามารถที่จะติดต่อกับบริการต่าง ๆ ผ่านทาง    
โปรโตคอล (Protocol) เช่น IMAP, SNMP, NNTP, POP3, 
HTTP และยังสามารถติดต่อกับ Socket ได้อีกด้วย 

    ความรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม เพราะว่า PHP 
เป็นสคริปต์แบบ Embedded คือ สามารถแทรกโค้ด
ร่วมกับ HTML Tag ได้อย่างอิสระ และหากพัฒนาโค้ดไว้ใน
รูปแบบของ Class ที่เขียนข้ึนเพียงครั้งเดียวแล้วเรียกใช้งาน
ได้ตลอดท าให้รวดเร็วต่อการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ [4] 

     - phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้
ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล Mysql 
แทนการคีย์ค าสั่ง เนื่องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น 
MySQL บางครั้งจะมีความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน 
ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมา
เพื่อให้สามารถจัดการ ตัว DBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือ
ชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง phpMyAdmin เป็นส่วนต่อ
ประสานที่สร้างโดยภาษาPHP ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล 
MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะท าการสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยังมี 
function ที่ใช้ส าหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วย
ภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถท าการ insert delete 
update หรือแม้กระทั่งใช้ ค าสั่งต่างๆ เหมือนกับกันการใช้
ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล phpMyAdmin เป็น
โปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ในการ

จัดการข้อมูล MySQL ผ่านweb browser ได้โดยตรง 
phpMyAdmin ตัวนี้จะท างานบน Web server เป็น PHP 
Application ที่ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server 
ความสามารถของ phpMyAdmin คือ สร้างและลบ 
Database  สร้างและจัดการ Table เช่น แทรก record 
ลบ record  แก้ไข record ลบ Table แก้ไข field  โหลด
เท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บเป็นข้อมูลในตารางได้  หาผลสรุป 
(Query) ด้วยค าสั่ง SQL [5] 

    - HTML5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจาก
ภาษา HTML ที่มีจุดเด่นมากกว่าเวอร์ช่ันก่อนหน้านี้ HTML 
4.01 และ XHTML 1.1 แต่รูปแบบลักษณะของการใช้งาน
จะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ HTML  

    ข้อดีของ HTML5 ที่เห็นได้ชัดก็คือ สามารถรองรับ
อุ ปก รณ์ รุ่ น ใหม่ ๆที่ อ อกมา ในตล าด  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แม้กระทั่ง
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ก็ได้มีการพัฒนาให้รองรับ HTML5 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถที่จะแสดงภาพและเสียง และ
สื่อกราฟิกแอนิเมช่ันต่างๆ โดยที่ไม่ต้องมีซอฟแวร์อื่นมา
เพิ่มเติมด้วย  ท าให้ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆพัฒนาได้ง่าย
ขึ้นเพราะการพัฒนาจะเหมือนกับการพัฒนาโปรแกรมต่าง 
ๆที่ใช้งานกันอยู่ท่ัวไป ไม่ใช่เว็บเพจในการแสดงข้อมูลอย่าง
เดียวเหมือนแต่ก่อนแล้ว นอกจากนั้น HTML5 ยังสามารถ
ให้ผู้ที่พัฒนาสามารถพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนด้วย [6] 

    - แนวคิดเกี่ยวกับ Open Source 
        Open Source  หมายถึงซอฟต์แวร์ประเภทฟรีอีก
ชนิดหนึ่งที่นอกเหนือจาก Freeware (ฟรีแวร์) แต่ข้อ
แตกต่างอยู่ที่ว่า Open Source จะเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถ
เห็น Source Code ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ด้วย หรือ
ว่าใครที่มีความรู้และต้องการที่จะน าเอาโปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์นั้นๆไปพัฒนาต่อยอดในแนวทางของตัวเองก็ได้ 
แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและข้อก าหนดของผู้พัฒนาด้วย 
แต่โดยส่วนมากก็จะเปิดให้ ผู้ใช้ซอฟแวร์แบบ Open 
Source มีอิสระในการน าไปใช้ น าไปแจกจ่าย และปรับปรุง
แก้ไขโดยจะคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขการ
อนุญาต คุณสมบัติต่างๆ ท่ี Open Source มีดังนี ้
       1) มีความยืดหยุ่นกว่า จึงได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว 
      2) มีความเช่ือถือได้สูง เพราะ Open Source  ทีมี
ศักยภาพในการท างานท่ีสูงและเชื่อถือได้ซึ่งพิสูจน์แล้วหลาย
สถานการณ์ 
      3) เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน องค์กรที่เคยใช้
ระบบเครือข่ายในองค์กรอยู่แล้วมีระบบปฏิบัติการ
เครือข่ายที่เสียงบประมาณสั่งซื้อมาใช้และน าคุณสมบัติ
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ด้านต่างๆของ Open Source เข้าไปใช้ในองค์กร ทั้งด้าน
เพิ่มประสิทธิภาพและด้านการักษาความปลอดภัย [7]  
        - CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็น
ค าสั่งที่เข้ามาเสริมการแสดงผลของ HTML ซึ่งจะใช้ CSS 
เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของเว็บเพจ เพื่อให้มีหน้าตก สีสัน หรือ
รูปแบบเป็นไปตามที่ต้องการ CSS สามารถเปลี่ยนรูปร่าง
หน้าตาของเว็บเพจให้มีรูปแบบที่ต่างออกไป เช่น การ
เปลี่ยนสีสัน การจัดวางข้อความ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้
ต าแหน่งของรูปภาพ ระยะห่างจากขอบเว็บเพจ ฯลฯ [6]  

 
รูปที่ 1. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม CSS 

     - Bootstrap เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนา
เว็บแอพพลิเคช่ันได้อย่างรวดเร็วและดูสวยงาม UI (User 
Interface) นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา 
สามารถน าไปใช้ได้กับเว็บที่ทั่วไป และ เว็บส าหรับมือถือ 
(โดยใช้ Responsive utilities) ในการเรียนรู้ Bootstrap 
นั้นง่ายมาก เราไม่จ าเป็นต้องเก่ง CSS ก็สามารถสร้างเว็บที่
สวยงามได้ ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม (Buttons) สีต่างๆ ฟอร์ม
คอนโทรลต่างๆ ตาราง ไอคอน เมนูบาร์ Dropdown เมนู 
หน้าต่าง Popup (Modal) และ อีกหลายๆ รายการที่พร้อม
ให้เราเลือกใช้งาน [8] 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <title>Bootstrap Example</title> 
  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

  <link rel="stylesheet" 
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min

.css"> 
  <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></

script> 
  <script 
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js

"></script> 
</head> 
<body> 
<div class="container"> 
  <h2>Vertical (basic) form</h2> 

  <form role="form"> 
    <div class="form-group"> 
      <label for="email">Email:</label> 
      <input type="email" class="form-control" id="email" 
placeholder="Enter email"> 
    </div> 

    <div class="form-group"> 
      <label for="pwd">Password:</label> 
      <input type="password" class="form-control" id="pwd" 
placeholder="Enter password"> 
    </div> 
    <div class="checkbox"> 
      <label><input type="checkbox"> Remember me</label> 
    </div> 
    <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button> 
  </form> </div></body></html> 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3. ตัวอย่างการแสดงผลของการใช้ Bootstrap 

4. วิธีการด าเนินการ 
วิธีด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการคลังความรู้

ออนไลน์เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย คณะผู้จัดท าได้ศึกษา
ข้อมูล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาพัฒนาระบบ โดย
ขั้นตอนในการด าเนินการเชิงระบบ (System Approach) 
มี  5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ [9] 

4.1 ขั้นการวิเคราะห์ เป็นขั้นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ ทั้งในประเทศ และจากเอกสารรายงานต่างๆ 
รวมทั้ งศึกษาถึงความต้องการของโครงการ รวมถึ ง
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการออกแบบและวิธีด าเนินการ
พัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการคลังความรู้ออนไลน์เรื่อง วัด
หลวงในประเทศไทย โดยจะท าการวิเคราะห์ระบบจาก
ระบบเดิมที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของ
วัดหลวง เช่น ประวัติความเป็นมา สถานที่ เป็นต้น  จะ
ท าการศึกษาปัญหา และความต้องการของระบบเพื่อ
น ามาใช้ประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบ  

4.2 ขั้นการออกแบบ เป็นการออกแบบกรอบแนวคิดใน
การจั ดท า ระบบที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คร าะห์ มาก าหนด
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ได้แก่ แนวคิด 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสิ่งแวดล้อมของระบบ โดย
หลังจากท าการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขั้นตอนที่ 
1 แล้ว จะน าผลที่ได้จากการศึกษามาออกแบบระบบ และ
พัฒนาในข้ันต่อไป 

4.3 ขั้นการพัฒนา คือการสังเคราะห์รูปแบบตามที่ได้
ออกแบบไว้  และท าการสร้าง เครื่ องมือต่าง  ๆ ของ
วิธีด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการคลังความรู้
ออนไลน์เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย หลังจากออกแบบ
ระบบแล้ว ในขั้นการพัฒนาจะท าการเขียนโปรแกรมให้

รูปที่ 2. ตัวอย่างการเขยีนโค้ด Bootstrap 
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สามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยจะได้รับระบบ
ต่างๆ ดังน้ี  

- ส่วนแสดงผลหน้าเว็บ   
     1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
     2) เว็บบอร์ด 

         3) สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ 
   4) ตั้งกระทู้  
   5) การค้นหาข้อมูล 
   6) บทสวดมนต์ 
   7) องค์ความรู้เกี่ยวกับวัดหลวงในประเทศ 
   8) Web Blog แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

บทความธรรมะ 
 - ส่วนการจัดการเว็บไซต์ (Admin) เป็นส่วนที่

ผู้ดูแลระบบจะเข้ามาจัดการข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ได้ทุก
ส่วน เช่น 

   1) การก าหนดฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ให้
เข้ากิจกรรมของเว็บไซต์ 

   2) ก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน 
   3) เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูล 
4.4 ขั้นการทดลองใช้ คือ การน าระบบจัดการคลัง

ความรู้ออนไลน์เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย ที่พัฒนาเสร็จ
แล้ว และผ่านการประเมินจากอาจารย์ น ามาทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง  

4.5 ขั้นการประเมินผลระบบ เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากการทดลอง เพื่อน ามาสรุปผล กลุ่มตัวอย่าง 
ทีใช้ในการประเมินและทดลองครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ และ
นักศึกษา จ านวน 30 คน 

 
5. ผลการพัฒนาระบบและอภิปรายผล 
     5.1 ผลการพัฒนาระบบ 

 
 
 

 
 

รูปที่ 4. หน้าเว็บแรก 

- หน้าเว็บหลัก 
 

รูปที่ 4. หน้าเว็บหลัก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5. แสดงข้อมูลวัด 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6. หน้าเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7. หน้าเว็บบอร์ด 
รูปที่ 7. แสดงหน้าจอเว็บบอร์ด 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8. หน้าตั้งกระทู ้
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รูปที ่9. หน้าแสดงเนื้อหาข้อมูลวัด 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10. หน้าแสดงข่าวสารของแต่ละวดั 
 

 
รูปที่ 11. หน้าแสดงการค้นหาบทสวดมนต์ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่12. หน้าแสดงการเพิ่มขอ้มูลบทสวดมนต์ 
 

       5.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
   จากการพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้ออนไลน์เรื่อง 

วัดหลวงในประเทศไทย สามารถสรุปผลการประเมินได้ดัง
ตารางที่ 1 

 
 
 
 

 
       ตารางที ่1. ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

x̄  S.D 

1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) 4.15 0.52 

2. ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ 
(Function Test) 4.08 0.55 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability 

Test) 4.10 0.54 

4.ด้านการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ (Security Test) 4.10 0.51 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.53 

    
จากตารางพบว่า การพัฒนาระบบจัดการคลัง

ความรู้ออนไลน์เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย ด้านที่ 1 การ
ประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) จากผลการ
ประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
0.52 ซึ่งผลในการประเมินระบบในด้านนี้ถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดี ด้านที่ 2 การ
ประเมินความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน
ของระบบ (Function Test) จากผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.55 ซึ่งผลในการ
ประเมินระบบถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ใน
ระดับดี ด้านที่ 3 การประเมินความพึงพอใจด้านความง่าย
ต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) จากผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.54 ซึ่งผล
ในการประเมินระบบถือได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างาน
อยู่ในระดับดี และด้านที่ 4 การประเมินความพึงพอใจด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security 
Test) จากผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.51 ซึ่งผลในการประเมินระบบถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดี 

   และเมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยรวม 
4.10 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.53 ซึ่งผลใน
การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมในการใช้ระบบถือได้ว่ามี
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับดี 
 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

     จากการได้ศึกษาและพัฒนาระบบจัดการคลัง
ความรู้ออนไลน์เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลวัดหลวงในประเทศไทย เพื่อ
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เผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่ ว ไปที่มี ความสนใจ  และมีพื้ นที่ ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
ธรรมะ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ Web Blog คือเว็บไซต์ที่
ให้พ้ืนท่ีส่วนตัวแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีฟังก์ชันต่างๆ ให้เลือกใช้
งาน เช่น พื้นที่ส าหรับเขียนประวัติ กล่องบทความ อัลบั้ม
รูป สามารถโพสบทความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง
ธรรมะได้  ซึ่งการโพสบทความหรือแลกเปลี่ยนบทความ
จะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน  จึงจะสามารถท าการเผยแพร่
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้  

การออกแบบเว็บไซต์ในลักษณะการให้บริการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการ 
ต่าง ๆ เช่น ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัดต่าง ๆ 
น าเสนอบทความเรื่องธรรมะ หรือเข้ามาค้นหาสถานที่วัด  
ดูประวัติวัด ดูสถานท่ีตั้งด้วยเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ และเข้ามา
ศึกษาบทสวดมนต์ต่าง ๆ ได้  โดยเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น 
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมีทั้ งที่ เป็นบทความ 
ภาพนิ่ง เสียง ภาพเครื่องไหว วิดีโอ ซึ่งรูปแบบการน าเสนอ
เหล่านี้ ท าให้สื่อและระบบต่าง ๆ มีความน่าสนใจท าให้ผู้
ศึกษาเข้าใจสิ่งท่ีผู้น าเสนอต้องการถ่ายทอด 

   การพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้ออนไลน์เรื่อง วัด
หลวงในประเทศไทย ภาษาที่ ใ ช้ ในการพัฒนาระบบ
ประกอบด้วย CSS, HTML5, JQuery, JavaScript, 
Bootstrap, PHP และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รองรับขนาดหน้าจอส าหรับอุปกรณ์ทุกชนิด 
ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งไม่ยึดติด
กับขนาดของหน้าจอในการแสดงผล และความแตกต่างของ
ระบบปฏิบัติการ ท าให้สามารถใช้งานสะดวกมากขึ้น 
     การประเมินความพึงพอใจในการใช้พัฒนาระบบจัดการ
คลังความรู้ออนไลน์เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 30 คน  โดยมีผลสรุปในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

คณะผู้จัดท าได้พัฒนาระบบจัดการคลังความรู้ออนไลน์
เรื่อง วัดหลวงในประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

    7 . 1  ค ว ร มี ก า รน า เ สน อข้ อ มู ล วั ด ทั้ ง ห ม ด ที่
นอกเหนือจากวัดหลวงในประเทศไทย เพื่อให้มีเนื้อหาที่
หลากหลาย  

    7.2 ควรมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นสองภาษา คือ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลวัด
และข้อมูลธรรมะได้ทั่วโลก 

8. กิตติกรรมประกาศ  
   คณะผู้จัดท าขอขอบคุณ บิดา มารดา นักศึกษา 

คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจารย์      
ที่ปรึกษา อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ และดร.เศรษฐชัย 
ชัยสนิท ท่ีได้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาจนท าให้โครงงานนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดยอ 
การพั นาระบบ าร นเท เพ่ือการบริ ารกองทุน

มูบาน กรณี ึก า มูบานเขาชุมทอง มี ัตถุประ งคเพ่ือ
ึก าคุณลัก ณะการดําเนินงานและการจัดการขอมูลของ

กองทุน มูบานเขาชุมทอง เพ่ือนํามา ิเคราะ  ออกแบบ
และพั นาระบบ าร นเท กองทุน มูบานในการ
ดําเนินงาน ไดแก การจัดเกบขอมูล ประม ลผลขอมูลและ
รายงานท่ีมีค ามนาเช่ือถือ และเพ่ือประเมินผลระบบ

าร นเท เพ่ือการบริ ารกองทุน มูบาน กรณี ึก า 
มูบานเขาชุมทอง  โดยใชโปรแกรม Adobe Macromedia 

Dreamweaver 8 ใชในการออกแบบ User Interface  
โปรแกรม AppServ 2.5.10 ใช รางระบบจําลองเซิร เ อร
และใชภา า PHP (Personal Home Page tools) ในการ
พั นาระบบ ระบบมีการออกแบบใ มีการใชงานไดงายไม
ซับซอน ามารถบันทึก แกไขขอมูล มาชิก กรรมการ การ
าก การกู การค้ําประกัน การชําระ และเรียกดูรายงาน

ขอมูล มาชิก รายงานการ าก รายงานการค้ําประกัน 
รายงานจําน นเงินง ด และรายงานการชําระเงิน 

รุปผลจากการนําระบบ าร นเท เพ่ือการบริ าร
กองทุน มูบานเขาชุมทองไปทดลองใชทําใ มีการจัดเกบ
ขอมูล เปนระบบ มีโครง ราง งายตอการเขาถึง ร มท้ังการ
ประม ลผลท่ีมีค ามถูกตอง แมนยํา และได าร นเท ท่ีมี
ค ามนาเช่ือถือและนําไปใชในการบริ ารจัดการไดอยาง
ถูกตอง และ งผลใ การดําเนินงานของกองทุน มูบานเขา
ชุมทองมีค ามโปรงใ และมั่นคงยั่งยืน 

 
 

Abstract 
Management Information Systems for 

Khoachumtong Village Fund. The purpose of  
Study the features, performance and Managemen 
Information Systems for Khoachumtong Village 
Fund.  Analyz to design and development of fund 
operations, including data storage, processing 
and reporting are reliable.  Evaluate the 
Information Systems for Khoachumtong Village 
Fund. Using Adobe Macromedia Dreamweaver 8 
to design user Interface,  AppServ 2.5.10 build 
simulation systems and servers, PHP (Personal 
Home Page tools) to develop the system. The 
system is designed to be simple to use. Collecting 
members, director, deposit, lending, guarantees, 
payments, view Information reports, The deposit 
guarantee, The reported total annuities and  
payment reports. 

summarize: Information Systems for 

Khoachumtong Village Fund to rally. Data storage 
system is structured, easy to access. Including 
processing with accurate and reliable information 
and to apply to manage it properly. As a result, 
the operations were transparent and sustainable. 

 
คํา ําคัญ: กองทุน มูบาน การบริ ารกองทุน มูบาน 

ระบบ าร นเท  
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บทนํา 
ค ามเปนมาและค าม ําคัญ 

กองทุน มูบานและชุมชนเมือง เปนนโยบายท่ี ําคัญของ
รัฐบาล ํา รับมุงแกไขปญ าค ามยากจนของประชาชน 
โดยรัฐบาลไดจัดตั้งกองทุน มูบานและชุมชนเมือง แ งละ 
1 ลานบาท เพ่ือเปนแ ลงเงินทุน ํา รับประชาชนในการ
รางงาน รางอาชีพ รางรายได ลดรายจาย และบรรเทา

เ ตุฉุกเฉินและค ามจําเปนเรงด น ด ยการใ เงินทุน 1 ลาน
บาท  เปนทุน มุนเ ียนอยูใน มูบานและชุมชนเมือง โดยใ
ประชาชนใน มูบานและชุมชนเมืองบริ ารจัดการกันเอง 
เพ่ือนําไป ูการเ ริม ราง “ค ามเขมแข็ง” ของ มูบานและ
ชุมชน ะ มทุนโดยการ งเ ริมใ มีการ ะ มทุนโดยการ
ฝากเพ่ือใ เปนเงินทุน มุนเ ียนภายใน มูบาน 

มูบานเขาชุมทอง มูท่ี   ตําบลค ยเกย  อําเภอรอน
พิบูลย  จัง ัดนคร รีธรรมราช ดําเนินการมาแล เปนเ ลา 

 ป ปจจุ บันมีจํ าน น มาชิก  คน กรรมการ
ดําเนินงานจําน น  คน งเงินท่ีมี  บาท ใน
การดําเนินงานมีปญ ากลา คือ การจัดการขอมูลเก่ีย กับ
ข้ันตอนการดําเนินงานและการจัดการเอก ารตาง ๆ 
เน่ืองจากในการจัดเก็บขอมูลเอก ารของ มูเขาชุมทอง 
ไดแก การ มัคร มาชิกของกองทุน การฝาก การกู การ
ชําระ และการปดบัญชี กระทําโดยการเขียนบันทึกด ยมือ
เปนเอก าร เพ่ือใชเปน ลักฐาน ในการประม ลผลขอมูลท่ี
มีค ามเก่ีย ของกัน รือการคําน ณ าคาตางๆ กรรมการ
จะเปนผูดําเนินการคิด ิเคราะ ด ยมือเพ่ือใ ได าร นเท
ท่ีตองการ เชน จําน นเงินท่ีกองทุน  ปลอยกู จําน น
ดอกเบ้ีย จําน น น้ี ินคงเ ลือ เปนตน จากน้ันก็นํา
าร นเท ท่ีไดมาใชในการตัด ินใจและ างแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป กองทุน  ยังไมมีระบบใด ๆ มาช ยใน
การดําเนินงาน เพ่ือการจัดการท่ีเปนระบบ ถูกตอง แมนยํา 
มีค ามนาเช่ือถือและมั่นคงยั่งยืน 

 ระบบ าร นเท ช ย รางประโยชนตอการดําเนินงาน
ขององคกร ซึ่งจะช ยใ การจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระเบียบ 
การเขาถึงขอมูล ะด ก แล จะนําไป ูการประม ลผลท่ีมี
ค ามถูกตอง แมนยําและร ดเร็  จึงได าร นเท ท่ี
นาเช่ือถือ าร นเท ท่ีไดยังช ยใ ผูบริ าร ามารถ
ตร จ อบการดําเนินงาน แล นํามา ิเคราะ ถึงปญ า รือ
อุป รรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ าแน ทางแกไข รือ างแผนการ
ดําเนินงานตอไปได และลดเ ลา แรงงาน ร มท้ังคาใชจาย
ในการทํางานลง 

 ดังน้ัน ผูพัฒนาจึงเล็งเ ็นค าม ําคัญในการพัฒนา
ระบบกองทุน มูบานเขาชุมทอง ใ การดําเนินงานเปนไป
อยางมีระบบ ในการจัดเก็บขอมูล มีค าม ะด ก ร ดเร็  
งายตอการเขาถึง ร มท้ังการประม ลผลท่ีมีค ามถูกตอง 
แมนยํา และได าร นเท ท่ีมีค ามนาเช่ือถือ เพ่ือการ
ดําเนินงานของกองทุน มูบานเขาชุมทองมีค ามโปรงใ
และมั่นคงยั่งยืน ผูพัฒนาจึงไดคิดริเริ่มท่ีจะพัฒนาระบบ
กองทุน มูบานเขาชุมทองข้ึน 

ัต ุประ งค 
1. เพ่ือ ึก าคุณลัก ณะการดําเนินงานและการจัดการ

ขอมูลของกองทุน มูบานเขาชุมทอง 
 2. เพ่ือ ิเคราะ  ออกแบบและพัฒนาระบบ าร นเท
กองทุน มูบานในการดําเนินงาน การจัดเก็บขอมูลและ
ประม ลผลขอมูลท่ีอําน ยค าม ะด กแกกรรมการ
ผูใชงานระบบ 

 3. เพ่ือประเมินผลระบบ าร นเท เพ่ือการบริ าร
กองทุน มูบาน กรณี ึก า มูบานเขาชุมทอง 
 
ิธีการดําเนินงาน 

ก าคุณลัก ณะการดําเนินงานและการจัดการขอมูล
ของกองทุน มูบาน กรณี ก า มูบานเขาชุมทอง 

ในการ ึก าคุณลัก ณะการดําเนินงานกองทุน มูบาน
ไดเก็บร บร มขอมูลจาก ลาย ๆ ิธี ดังน้ี 

1) การ ังเกตการณ (Observation) 

2) การ ัมภา ณ (Interview) 

3) ึก าเอก ารท่ีเก่ีย ของ 
จากการ ึก าคณุลัก ณะการดําเนินงานและการ

จัดการขอมลูของกองทุน มูบาน กรณี ึก า มูบานเขาชุม
ทอง ามารถ รุปได ดังน้ี 

กระบ นการของระบบงานเดิม 

ในการดําเนินงานมีการจัดการขอมูลเก่ีย กับข้ันตอน
การดําเนินงานและการจัดการเอก ารตาง ๆ ามารถ
จําแนกไดดังน้ี 

1) การร บร มจัดเก็บขอมูล ไดแก ขอมูล มาชิก 
กรรมการ การฝาก การกู การอนุมัติ การชําระ การปดบัญชี 
และเอก าร ลักฐานตางๆ เชน ใบประ ัติ ใบค้ําประกัน 
ใบเ ร็จชําระ น้ี ล  โดยการจดบันทึกด ยมือลงใน มุด
และแยกเอก ารใ แฟมตามประเภท เมื่อตองการใชจะเปด
าจากแฟมเอก ารท่ีตองการ 
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2  การประม ลผล จะกระทํา ลังจากเก็บร บร ม
ขอมูลเรียบรอยแล  ิ่งท่ีจะประม ลผลไดแก จําน น
มาชิกท่ีฝากในแตละเดือน ยอดร มเงินฝาก ยอดร มเงินกู 

จําน นเงินตอง ด จําน น มาชิกท่ีผานการอนุมัติ ยอดร ม
เงินท่ีปลอยกู จําน น มาชิกท่ีชําระ น้ี ยอดร มเงินท่ีชําระ

น้ี ยอด น้ี ินคงเ ลือ จําน น มาชิกท่ีปดบัญชี ยอดร ม
เงิน ลังปดบัญชี เปนตน ซึ่งในการประม ลผลแตละ
ข้ันตอนกระทําด ยมือ 

3) การรายงานผล เมื่อประม ลผลแล ในแตละ
เดือนจะมีการจัดทํารายงาน รุป อาทิเชน รายงานยอดร ม
เงินฝาก รายงานจําน น มาชิกท่ีทําการขอกู รายงาน
จําน น มาชิกท่ีผานการอนุมัติ รายงานยอดร มเงินท่ีปลอย
กู รายงานจําน น มาชิกท่ีชําระ น้ี รายงานจําน น มาชิก
ท่ีไมมาชําระ น้ี รายงานยอดร มเงินท่ีชําระ น้ี รายงาน
ยอด น้ี ินคงเ ลือ รายงานจําน น มาชิกท่ีปดบัญชี 
รายงานยอดร มเงิน ลังปดบัญชี เปนตน ซึ่งจะกระทําด ย
มือโดยการเขียน รุปแล จึงนํามาพิมพรายงานด ย
คอมพิ เตอรกอนนําใ แฟม รือนําเอก ารท่ีเขียน รุปใ
แฟมเ พ่ือนําไปใช าแน ทางแกไข รือ างแผนการ
ดําเนินงานตอไปได 

4) รุปประเด็นปญ า ําคัญ ไดดังน้ี 

1. การจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไมเปนระบบยังคง
จัดเก็บเปนเอก าร ยากตอการเขาถึง งายตอการ ูญ าย
รือเ ีย าย และขอมูลอาจเกิดการซ้ําซอน 

2. การประม ลยังกระทําด ยมือจึงอาจเกิด
ขอผิดพลาดไดงาย เชน ยอดเงินในบัญชีไมตรงกับยอดเงิน
จริง เงิน าย เปนตน 

3. รายงานท่ีไดขาดค ามนาเช่ือถือ 

ค ามตองการของผูใช 
ามารถจําแนกค ามตองการไดดังน้ี 

1) การร บร ม  จัดเก็บ  ไดแกขอมูล มาชิก 
กรรมการ การฝาก การกู การอนุมัติ การชําระ การปดบัญชี 
และเอก าร ลักฐานตางๆ เชน ใบประ ัติ ใบค้ําประกัน 
ใบเ ร็จชําระ น้ี ล  โดยการบันทึกลงในคอมพิ เตอรและ
จัดเก็บขอมูลท่ีเปนระเบียบ การเขาถึงขอมูล ะด ก 

2  การประม ลผล จะกระทํา ลังจากเก็บร บร ม
ขอมูลเรียบรอยแล  ิ่งท่ีจะประม ลผลไดแก จําน น
มาชิกท่ีฝากในแตละเดือน ยอดร มเงินฝากของแตละ

เดือน/ป จําน น มาชิกท่ีทําการขอกูในแตละเดือน ยอด
ร มเงินกูแตละเดือน/ป จําน นดอกเบ้ีย จําน น มาชิกท่ี

ผานการอนุมัติ ยอดร มเงินท่ีปลอยกู จําน น มาชิกท่ีชําระ
น้ี ยอดร มเงินท่ีชําระ น้ี ยอด น้ี ินคงเ ลือ จําน น
มาชิกท่ีปดบัญชี ยอดร มเงิน ลังปดบัญชี เปนตน โดย

คอมพิ เตอรทําการประม ลผลแตละข้ันตอนอยางอัตโนมัติ
เพ่ือการประม ลผลท่ีมีค ามถูกตอง แมนยําและร ดเร็  

3) การรายงานผล เมื่อประม ลผลแล ในแตละ
เดือนจะมีการจัดทํารายงาน รุป อาทิเชน รายงานยอดร ม
เงินฝาก รายงานจําน น มาชิกท่ีทําการขอกู รายงาน
จําน น มาชิกท่ีผานการอนุมัติ รายงานยอดร มเงินท่ีปลอย
กู รายงานจําน น มาชิกท่ีชําระ น้ี รายงานจําน น มาชิก
ท่ีไมมาชําระ น้ี รายงานยอดร มเงินท่ีชําระ น้ี รายงาน
ยอด น้ี ินคงเ ลือ รายงานจําน น มาชิกท่ีปดบัญชี 
รายงานยอดร มเงิน ลังปดบัญชี เปนตน โดย ามารถ ั่ง
รายงานจากคอมพิ เตอรไดทันทีเ พ่ือนําไปใช าแน
ทางแกไข รอื างแผนการดําเนินงานตอไปได 
 

ิเคราะ  ออกแบบและพั นาระบบ าร นเท กองทุน
มูบานในการดําเนินงาน 

จากการ ึก าคณุลัก ณะการดําเนินงานและการ
จัดการขอมลูของกองทุน มูบาน กรณี ึก า มูบานเขาชุม
ทอง ามารถ รุปได ดังน้ี 

พั นาระบบกองทุน มูบาน (ระบบใ ม  
1 ค าม ามาร ของระบบ 

ลังจากน้ันผูพัฒนาไดนําค าม ามารถของระบบ
มาแบงตามกลุมผูใชงาน ทางผูพัฒนาไดทําการแบงผูใช
ออกเปน 3 กลุมดังน้ี 

(1.) มาชิก 

- login เขาใชระบบ 

- ดูรายงานระยะเ ลาการเปน มาชิกของกองทุน  

- ดูรายงานการฝากของตนเอง 
- ดูจําน นเงินง ด 

- ดูรายงานขอมูลการชําระ น้ีของตนเอง 
- ดูรายงาน น้ี ินคงเ ลือของตนเอง 

(2.) คณะกรรมการ 
(2.1) เลขานุการ 

- login เขาใชระบบ 

- บันทึกขอมูล ลบ แกไข  ขอมูล มาชิกและ
กรรมการ 

- ดูรายงานขอมูล มาชิกท้ัง มด 

- ดูรายงานขอมูลการฝากท้ัง มด 
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- ดูรายงานยอดร มจําน นเงินฝากแตละเดือน 

- ดูรายงานยอดร มจําน นเงินฝากแตละป 

- ดูรายงานยอดร มเงินกูท่ีอนุมัต ิ

- ดูรายงานขอมูลการชําระ น้ีแตละเดือน 

 (2.2) ฝายการเงิน 

- login เขาใชระบบ 

- บันทึกขอมูล แกไข คน า ขอมูลการฝาก 

   - ดูรายงานการฝากของ มาชิกแตละคน 

- บันทึกขอมูล  แกไข คน า ขอมูลการชําระ 

- ใบเ ร็จการชําระ น้ีแตละครั้ง 
- ดูรายงานการชําระ น้ีของ มาชิกแตละคน 

 (2.3) ฝายเงินกู 

- login เขาใชระบบ 

- บันทึกขอมูล แกไข คน า ขอมูลการกู 

- ดูรายงานขอมูลการกูท้ัง มด 

- บันทึกขอมูล แกไข คน า ขอมูลการอนุมตั ิ

- ดูรายงานขอมูลการอนุมัติท้ัง มด 

(2.4) ฝายบัญชี 

- login เขาใชระบบ 

   - บันทึกขอมูล แกไข คน า ขอมูลการปดบัญชี 

- ลบขอมูล มาชิก ลังมีการปดบัญชีแล  1 ป  
- ลบขอมูลการฝากของ มาชิก ลงัมีการปด

บัญชีแล  1 ป 

- ลบขอมูลการชําระของ มาชิก ลังทําการ
ชําระ น้ี มดแล  1 ป 

- ลบขอมูลการกูของ มาชิก ลังทําการชําระ น้ี
มดแล  1 ป 

- ลบขอมูลการอนุมัติของ มาชิก ลังทําการ
ชําระ น้ี มดแล  1 ป 

 (3.) ประธานและรองประธานกองทุน  ามารถเขาถึง
ระบบได ดังน้ี 

- login เขาใชระบบ 

- ดูรายงานขอมูล มาชิกท้ัง มด 

- ดูรายงานขอมูลกรรมการท้ัง มด 

- ดูรายงานขอมูลการฝากท้ัง มด 

- ดูรายงานการฝากของ มาชิกแตละเดือน 

- ดูรายงานยอดร มจําน นเงินฝาก 

- ดูรายงานขอมูลการกูท้ัง มด 

- ดูรายงานขอมูลการอนุมัติท้ัง มด 

- ดูรายงานยอดร มเงินกูท่ีอนุมัต ิ

- ดูรายงานขอมูลการชําระ น้ีท้ัง มด 

- ดูรายงานขอมูลการชําระ น้ีแตละเดือน 

- ดูรายงานขอมูลการปดบัญชีท้ัง มด 

การออกแบบโครง รางระบบ 
จากการ ิเคราะ ทําใ ผูพัฒนา ามารถนําขอมูลมาใช

ในการออกแบบระบบงานใ มข้ึนมาได โดยมีข้ันตอนในการ
ทํางานดังน้ี 

1.) เขียนแผนภูมิลําดับขอมูลร ม (Context 

Diagram) เปนการแ ดงรายละเอียดเก่ีย กับภาพร ม
ท้ัง มดของระบบ 

 
ภาพที่ 1 แสดง onte t Diagram กองทุนหมบาน 
2.) แผนภูมิลําดับขอมูล (Data Flow Diagram) 

เปนแผนภูมิลําดับขอมูลท่ีแ ดงการไ ลของขอมูลท้ังระบบ 
มีรายละเอียดแตละกระบ นการประม ลผล ท้ัง นท่ีไ ล
เขา ูระบบและไ ลออกจากระบบ 

 
ภาพที่ 2  แสดง Data low Diagram กองทุนหมบาน 
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3.)  o  เปนการมองขอบเขตของระบบ แล
นํามาเขียนค าม ัมพันธกับกระบ นดําเนินงาน 

 
ภาพที่ 3 ER- o el แสดงความสัมพัน ของร บบกองทุนหมบาน 

4.) t  t o  แ ดงค าม ัมพันธระ าง
แฟมขอมูลตางๆ ภายในระบบมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที ่1 แสดงขอม ของสมาชิก ( ember) 

 
ตารางที่ 2 แสดงขอม กรรมการ ( ommittee) 

 
ตารางที่  แสดงขอม การ าก (Deposi) 

 

ตารางที่  แสดงขอม การก ( ecover ) 

 
ตารางที่  แสดงขอม การคํ้า ร กัน ( ole) 

 
ตารางที่  แสดงขอม การชําร  ( a ing ) 

 
ตารางที่  แสดงขอม ดบัญชี ( lose an acco nt) 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
การใชงานระบบ าร นเท เพ่ือการบริ ารกองทุน มูบาน
เขาชุมทอง 
นาจอ ํา รับเขา ูระบบ เพ่ือการเขาถึงท่ีปลอดภยัใ ปอน

ช่ือผูใชและร ั ผานเฉพาะผมูี ิทธิเขาใชเทาน้ัน 

 
ภาพที่ 4 แสดงหนาจอ ขาสร บบ 

นา ลักของระบบ มเีมนูใ เลือกใชรายละเอียดดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงหนาจอ มนห ัก 
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เมื่อเลือกเมนูบันทึกขอมูล มาชิกจะปรากฏ นาจอใ
ามารถกรอกขอมูลของ มาชิกได เมื่อกรอกขอมูล

เรียบรอยแล คลิก บันทึก 

 
ภาพที่ 6 แสดงหนาจอกรอกขอม สมาชิก 

เมื่อเลือกเมนูบันทึกขอมูลกรรมการจะปรากฏ นาจอใ
ามารถกรอกขอมูลของกรรมการได เมื่อกรอกขอมูล

เรียบรอยแล  ามารถคลิกปุมบันทึกไดทันที 

 
ภาพที่ 7 แสดงหนาจอกรอกขอม กรรมการ 

เมื่อเลือกเมนูบันทึกขอมูลการฝากจะปรากฏรายช่ือ มาชิก
ท้ัง มด แล คลิกร ั มาชิกท่ีจะบันทึกขอมูลการฝาก 

 
ภาพที่ 8 แสดงรา ช่อสมาชิกทั้งหมด พ่อ อกสมาชิกที่จ บันทก

การ าก 
เมื่อคลิกร ั มาชิกจะปรากฏ นาจอใ กรอกขอมูลการ
ฝาก เมื่อกรอกขอมลูการฝากเรียบรอยแล คลิก บันทึก 

 
ภาพที่ 9 แสดงหนาจอบันทกการ าก 

เมื่อเลือกเมนูบันทึกขอมูลการกูจะปรากฏ นาจอใ กรอก
ร ั มาชิกท่ีจะทําการกู แล คลิก บันทึก 

 
ภาพที่ 10 แสดงกรอกรหัสสมาชิก 

เมื่อคลิก บันทึก จะปรากฏ นาจอใ กรอกขอมูลการกู 
รายละเอียดตามภาพท่ี 11 

 
ภาพที่ 11 แสดงหนาจอบันทกขอม การก 

เมื่อคลิก บันทึก จะปรากฏ นาใ บันทึกขอมูลการค้ํา
ประกันโดยมรีายเอียดดังภาพท่ี 12 

 
ภาพที่ 12 แสดงหนาจอการคํ้า ร กัน 

เมื่อเลือกเมนูบันทึกการอนุมตัิจะปรากฏ นาจอใ เลือก
รายการท่ีจะอนุมัติ แล คลิก บันทึก 

 
ภาพที่ 13 แสดงหนาจอการคํ้า ร กัน 

เมื่อเลือกเมนูบันทึกจําน นง ดจะปรากฏ นารายการท่ีผาน
การอนุมัต ิใ เลือกร ั การกูท่ีจะบันทึกจําน นง ด 

 
ภาพที่ 14 แสดงรา การที่ านการอนุมัติ 
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เมื่อคลิก เลือกร ั การกูท่ีจะบันทึกจําน นง ดแล จะ
ปรากฏ นาใ บันทึกจําน นง ด แล คลิก บันทึก 

 
ภาพที่ 15 แสดงหนาจอบันทกจํานวนงวด 

เมื่อคลิก บันทึก จะปรากฏ นาจอคําน ณเงินง ด แล คลิก 
พิมพ ัญญา 

 
ภาพที่ 16 แสดงขอม คํานวณ งินงวด 

เมื่อคลิก พิมพ ัญญา จะปรากฏ นาจอ ัญญาเงินกู 
ามารถพิมพ ัญญาจาก นาน้ีได แล คลิก กํา นดการ

ชําระ 

 
ภาพที่ 17 แสดงสัญญา งินก 

เมื่อคลิก กํา นดการชําระ จะปรากฏ นาจอกํา นดการ
ชําระมาใ  ซึ่งระบบจะทําการคําน ณใ อัตโนมตัิ โดยมี
รายละเอียดดังภาพท่ี 18 

 
ภาพที่ 18 แสดงกําหนดการชําร  

เมื่อเลือกเมนูบันทึกการชําระ จะปรากฏ นาจอใ เลือก
ร ั การกู ใ เลือกร ั การกูท่ีจะบันทึกการชําระ 

 
ภาพที่ 19 แสดงหนาจอ ห อกรหัสการก 

จากน้ันระบบจะทําการแ ดงขอมลูการชําระ แล คลิก 
บันทึกการชําระ รับเงินเรียบรอยแล  เพ่ือยืนยันการชําระ 

 
ภาพที่ 20 แสดงหนาจอบันทกการชําร  

เมื่อเลือก รายงานขอมูล มาชิก จะปรากฏ นารายงาน
ขอมูล มาชิกโดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 21 

 
ภาพที่ 21 แสดงรา งานขอม สมาชิก 
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เมื่อเลือก รายงานขอมูลกรรมการ จะปรากฏ นารายงาน
ขอมูลกรรมการ โดยมรีายละเอียดดังภาพท่ี 22 

 
ภาพที่ 22 แสดงรา งานขอม กรรมการ 

เมื่อเลือก รายงานขอมูลการฝาก จะปรากฏ นารายงาน
ขอมูลการฝาก โดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 23 

 
ภาพที่ 23 แสดงรา งานขอม การ าก 

เมื่อเลือกเมนู รายงานขอมลูการกู จะปรากฏ นารายงาน
ขอมูลการกู โดยมรีายละเอียดดังภาพท่ี 24 

 
ภาพที่ 24 แสดงรา งานขอม การก 

เมื่อเลือกเมนู รายงานรายไดจากการชําระ จะปรากฏ นา
รายงานรายไดจากการชําระ โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 25 

 
ภาพที่ 25 แสดงรา งานรา ดจากการชําร  

เมื่อเลือกเมนู รายงานเงินท่ีอนุมัต ิจะปรากฏ นารายงาน
เงินท่ีอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 26 

 
ภาพที่ 26 แสดงรา งาน งินที่อนุมัติ 

รุปผลและขอเ นอแนะ 
การพัฒนาระบบ าร นเท เพ่ือการบริ ารกองทุน

มูบาน กรณี ึก า มูบานเขาชุมทองไดออกแบบใ มีกลุม
ผูใช 3 กลุมไดแก  1. มาชิก ามารถดูรายงานการฝาก/กู/
ชําระ น้ีของตนเอง  2.กรรมการ ามารถบันทึกขอมูล มาชิก 

/กรรมการ/การฝาก/การกู/การอนุมัติ/การชําระ/การปดบัญชี 
และดูรายงาน มาชิก/การฝาก/ยอดร มเงินฝาก/การกู/ยอด
ร มเงินกู/การอนุมัติ/ยอดร มเงินท่ีอนุมัติ/การชําระ น้ี      

3.ประธานและรองประธานกองทุน  ามารถดูรายงาน
มาชิก/การฝาก/ยอดร มเงินฝาก/การกู/ยอดร มเงินกู/การ

อนุมัติ/ยอดร มเงินท่ีอนุมัติ/การชําระ น้ี ผลท่ีไดคือ การ
บริ ารงานท่ีมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลมากข้ึน โดยมี
การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีโครง ราง งายตอการ
เขาถึง ร มท้ังการประม ลผลท่ีมีค ามถูกตอง แมนยํา และ
ได าร นเท ท่ีมีค ามนาเช่ือถือและนําไปใชในการบริ าร
จัดการไดอยางถูกตอง และ งผลใ การดําเนินงานของ
กองทุน มูบานเขาชุมทองมีค ามโปรงใ และมั่นคงยั่งยืน 
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การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ในการสอนใช้เครื่องมืองานช่างรูปแบบอินโฟกราฟิกส าหรับ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

The development of media in teaching using model infographic for 
Vocational  Education Institute Eastern Region Chanthaburi Technical College 

ภูมิ ั  จิตตระกุล  ปัญญา ช้างแก้  พิ าล ท งนพคุณ  ภัทรธีรา คามา า  
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.  

บทคัดย่อ 
โครงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ในการสอนใช้เครื่องมืองานช่าง

รูปแบบอินโฟกราฟิกส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีวัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ในการสอนใช้เครื่องมืองานช่างรูปแบบ
อินโฟกราฟิกเป็นการยกตัวอย่างให้ผู้ที่ศึกษาได้ท าความ
เข้าใจได้ ง่ายยิ่งขึ้น  โดยใช้เครื่องมืออินโฟกราฟิกและ
วิธีการใช้เทคโนโลยีน าข้อมูลและภาพมารวมกัน เข้ามาช่วย
ในการอธิบายเรื่องราวให้ง่ายขึ้น ช่วยให้การน าเสนอข้อมูล 
ที่เข้าใจอย่างซับซ้อน หรือข้อมูลจ านวนมาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ช่วยลดเวลาใน
การท าความเข้าใจ  มีภาพและสี เข้าไปช่วยเพิ่มเติมท าให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้กับทุกสาขาอาชีพ 

ค าส าคัญ : สื่อสิ่งพิมพ์, อินโฟกราฟิก, เครื่องมืองานช่าง 

Abstract 
Development of media in teaching jobs using the 

form Infographics for Vocational Institution. Eastern 

Province Chanthaburi the objective To develop a 
media tool for teaching jobs infographic format as an 
example to those who study to understand more 
easily. Using an infographic and how to use the 
information and images together. To help make it 
easier to explain the story. Gives presentation. The 
understanding of the complex Or large amounts of 
data Easier to understand the present in various 
forms creatively. Reducing the time to understand the 
images and colors to help make communication more 
efficient, more. Can be applied to all professions. 

Keywords: Media, Infographics, Tool Engineering 

1. บทน า
ค ามก้า น้าทางเทคโนโลยี ย่างก้า กระโดดใน

ต รร ที่  ก่ ใ ้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ื่ าร
ข งมนุ ย์ ข้ มูลข่า ารจ าน นมากถูกน าเ น ผ่าน 
ื่ ต่าง  เช่น นัง ื  โทรทั น์  ิทยุ  โทร ัพท์ และ
ินเท ร์ เน็ต ร มถึง ื่ ั งคม นไลน์  เ ช่น เฟซบุ๊ค  

ท ิตเต ร์ เป็นต้น โดยการ ื่ ารดังกล่า ไม่ค านึงถึง 
ค ามต้ งการที่แท้จริงข งผู้รับ าร ท าใ ้ผู้รับ ารต้ งใช้
เ ลาที่มากขึ้น ในการรับ ารจาก ื่ ต่าง  จึงเกิดปัญ าที่
เรียก ่า ภา ะข้ มูลท่ มท้น  (  ) 

       ( )  
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ย่างไรก็ตามเ ลาที่มี ยู่ ย่างจ ากัดข งผู้รับ าร ท าใ ้
มนุ ย์จ าเป็นต้ งมีค ามเข้าใจในเนื้ าและใช้ทัก ะทาง
ปัญญาในการประม ลผล ูง  ่งผลใ ้เกิดค ามเครียดใน
ระบบการท างานข งค ามจ าและ าจน าไป ู่ค ามไม่เข้าใจ
าร ซึ่งเป็น าเ ตุ  าคัญที่ท าใ้ค ามทรงจ าระยะยา ลดลง  

ดั งนั้ นการ กแบบการแ ดงข้ มูลจึ งมี ่ น  าคัญ  
นัก ึก าจึงท าการพัฒนา ื่ ิ ่ งพิมพ์ในการ นใ ช้
เครื ่ งมื ง านช่า งรูปแบบ ิน โฟกราฟิก ในการแก้ไข
ปัญ า โดยใช้การ ื่ ารด้ ยภา าภาพที่ ื่ ารในระดับ
ากล  (   ) และจ าเป็นต้ งจัด

ระเบียบข้ มูลเพื่ ใ ้ผู้รับ ารได้รับข้ มูลที่ครบถ้ น ถูกต้ ง 
มีเ ตุผล มีเนื้ าท่ีง่ายต่ ค ามเข้าใจและใช้เ ลาที่ร ดเร็   

ปัจจุบันการ กแบบ ื่ ิ่งพิมพ์มีรูปแบบการเ น าร
รื ข้ มูลที่ ลาก ลายน่า นใจมากยิ่งขึ้น เนื่ งจาก 

ค ามต้ งการน า าร ่งถึงผู้นับข่า ารข้ มูลใ ้ ได้มี
ประ ิทธิภาพมากที่ ุด โดยการน าเ น ข้ มูลข่า ารที่
ก าลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน คง นีไม่พ้นการน าเ น
ข้ มูลข่า ารในรูปแบบ ินโฟกราฟิก (  )  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
2.1 สื่อสิ่งพิมพ์
. .  ค าม มายข ง ื่ ิ่งพิมพ์

 มีนักการ ึก าและนัก ิชาการใ ้ค าม มาย
ข ง ื่ ิ่งพิมพ์ ใน ลาก ลายแง่มุมต่าง  ดังต่ ไปนี้  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย ถาน ได้ ใ ้
ค าม มาย ิ่งพิมพ์ มายถึง มุด แผนกระดา รื ัตถุใดง  
ที่พิมพ์ขึ้น ร มตล ดทั้งบทเพลง แผนที่  แผนผังภาพ 
ภาพ าด ภาพระบาย ี ใบประกา  แผ่นเ ียง รื ิ่ง ื่นใด
ันมีลัก ณะเช่นเดีย กัน (ราชบัณฑิตย ถาน  )  

 ชนเม  ( ) ได้ ธิบายค าม มายข ง 
ื่ ิ่งพิมพ์ ่า เป็นแผ่นกระดา รื ัตถุใด  ด้ ย ิธีต่าง 
ันเกิดเป็นช้ินงานท่ีมีลัก ณะเ มื นต้นฉบับข้ึน ลาย  าเนา

ในปริมาณมากเพื่ เป็น ิ่งท่ีท าการติดต่ รื ชักน าใ ้บุคคล
ื่นใ ้เ ็น รื ทราบข้ มูลต่าง  

 จิรเดช (  : ) ได้ ธิบาย ่า ื่ ิ่งพิมพ์ 
พิจารณาได้ ่ามาจากค า ่า ื่ และ ิ่งพิมพ์มาประก บกัน 
ื่ ิ่งพิมพ์ จึง มายถึง ื่ ที่ได้ผ่านกระบ นการผลิตลงบน

กระดา  โดยการพิมพ์จากต้นแบบใ ้ได้เ มื นกันจ าน น
มาก  ในเ ลาที่ร ดเร็  มีแน คิดการก า นดเนื้ าและ
กลุ่มเป้า มาย ย่างเป็นระบบ และชัดเจน โดยมุ่ง ังผล
ทางการ ื่ าร ย่างใด ย่าง นึ่ง เช่น เพื่ การโ ณา  
เพื่ การประชา ัมพันธ์ เพื่ ค ามเพลิดเพลินบันเทิงใจ  
เพื่ การ ึก า เพื่ การรณรงค์ เป็นต้น  

 กรม ิชาการ (  : ) ได้ ธิบาย ่า 
ื่ ิ่งพิมพ์ มายถึง ิ่งพิมพ์ต่าง  ซึ่งแ ดง รื จ าแนก รื

เรียบเรียง าระค ามรู้ โดยใช้ตั นัง ื ที่เป็นตั เขียน รื
ตั พิมพ์ เป็น ื่ เพื่ แ ดงค าม มาย เช่น เ ก าร นัง ื  
ต ารา นัง ื พิมพ์ นิตย าร าร าร จด มายเ ตุ บันทึก 
รายงาน ิทยานิพนธ์ เป็นต้น  

 รุปได้ า ื่ ิ่ งพิมพ์ มายถึง ื่ ที่ ได้ผ่าน
กระบ นการผลิตลงบนกระดา  โดยการพิมพ์จากต้นแบบ
ใ ้ได้เ มื นกันจ าน นมาก  ในเ ลาที่ร ดเร็  โดยมุ่ง ัง
ผลทางการ ื่ าร ย่างใด ย่าง นึ่ง เช่น เพื่ การโ ณา 
เพื่ การประชา ัมพันธ์ เพื่ ค ามเพลิดเพลินบันเทิงใจ  
เพื่ การ ึก า เพื่ การรณรงค์ เป็นต้น 

. .  ค าม  าคัญข ง ื่ ิ่งพิมพ์ 
 จิรเดช (  : ) ได้ ธิบาย ่า ื่ ิ่งพิมพ์

มีลัก ณะพิเ ลายประการ ท า ใ ้ ื่ ิ่งพิมพ์ยังคงเป็น 
ื่ ที่มีค าม  าคัญ ย่างมากในปัจจุบัน ค าม  าคัญข ง 
ื่ ิ่งพิมพ์มีดังนี้  

. เป็น ิ่งที่มีราคาถูก เมื่ เปรียบเทียบกับ ื่ ม ลชน
ประเภท ื่น ื่ ิ่งพิมพ์ เป็น ื่ ม ลชนที่มีราคาถูกท่ี ุด 

. ื่ ิ่งพิมพ์แพร่ ลายทั่ ไป าซื้ ได้ง่าย เพราะ ่า
ต้นทุนการผลิตต่ าและ ีกประการ นึ่งคื  ิทยุ โทรทั น์ 
เป็น ื่ ท่ีต้ งใช้ไฟฟ้าประก บ 

. ื่ ิ่งพิมพ์นั้น เมื่ ซื้ มาแล้  จะ ่านเมื่ ใดก็ได้
ตามแต่ ารมณ์ เรื่ งที่ลงใน ื่ ิ่งพิมพ์มี ลายรูปแบบ 

       ( )  
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. ื่ ิ่งพิมพ์เ น เรื่ งรา ที่ ามารถเก็บรัก าไ ้
เป็น ลักฐานได้ คง ภาพนาน เมื่ ประ งค์ ่าน รื ้าง ิงก็
ท าได้ 

. ื่ ิ่งพิมพ์ใ ้ข่า ารรายละเ ียดได้มากก ่า ิทยุ
และโทรทั น ์

. ื่ ิ่งพิมพ์เป็น ื่ ที่ท าใ ้เข้าใจเ ตุการณ์ต่าง 
ได้ดี และยังมีมุมม งที่ท าใ ้ม งเ ตุการณ์ต่าง  ด้ ยทั นะ
ันก ้าง และพัฒนาค ามรู้ ึกนึกคิดได้เป็น ย่างดี 

2.2 อินโฟกราฟิก (Infographic) 
. .  ค าม มายข ง ินโฟกราฟิก 

 มีนักการ ึก าและนัก ิชาการใ ้ค าม มาย
ข ง ินโฟกราฟิก ใน ลาก ลายแง่มุมต่าง  ดังต่ ไปนี้  

 า ิรา ( ) ได้กล่า ถึง ินโฟกราฟิก 
(  รื   ) ากแปลตรงตั
ก็คื  ภาพ รื กราฟิกซึ่งบ่งช้ีถึงข้ มูล ไม่ ่าจะเป็น ถิติ 
ค ามรู้ ตั เลข ล  รื ข้ เท็จจริงต่าง  เรียกได้ ่า  
เป็นตั แทนข้ มูล ื่ มาเป็นภาพ  เป็นการ รุปข้ มูล

เพื่ ใ ้ประม ลผลได้ง่ายเพียงแค่ก าดตาม ง ซึ่งเ มาะ
 า รับผู้คนในยุคไ ทีที่ต้ งการเข้าถึงข้ มูลซับซ้ น

ม า าลในเ ลา ันจ ากัด ด้ ยเ ตุนี้ ินโฟกราฟิก  จึงเป็น
เ มื นพระเ กขี่ม้าขา ผู้เข้ามาจัดการกับ ข้ มูล ตั เลข
ตั ัก ร  ที่เรียงรายเป็นตับเ มื นยาขม ใ ้กลายร่างมา
เป็นภาพที่ ยงาม  

   (  : ) ได้กล่า ่า ินโฟกราฟิก 
ถื ่าเป็น ิทยาการที่  าคัญในแน ทาง ิลปะที่คร บคลุม
ใน ลาก ลาย าขา โดยปกติแล้ นัก กแบบที่ท างานด้าน
นี้มักจะมีภูมิ ลังการ ึก าท่ีแตกต่างกันมาก ซึ่งคุณลัก ณะ
ข งแต่ละบุคคลตล ดจนค าม นใจใน ิชาชีพ น าไป ู่การ
ท างานต่าง  ที่แ ดงผลได้ ย่างเป็นเ กลัก ณ์ ในแง่ข ง
กระบ นการในการผลิตภาพท่ีใช้ในการ ื่ ารค รเข้าใจง่าย 
ไม่เร้า ารมณ์ใ ้ผู้รับ ารเกิด ารมณ์เครียด เ น ข้ มูลที่
เป็นข้ เท็จจริงโดยไม่มีทั นคติข งผู้ผลิตไปช้ีน าผู้รับ าร
น าเ น ข้ มูลร บด้านเพื่ ใ ้คนรับ ารตัด ินใจเ ง  

  ( ) ได้ ธิบาย ่า ินโฟกราฟิก คื  
การน าเ น ข้ มูล ค ามรู้ใ ้ กมาเป็นรูปภาพลายเ ้น
กราฟิกที่เข้าใจง่าย การใช้คาเรียกเฉพาะ  
เนื่ งจากมีการใช้ภาพและเทคนิคการผลิตที่ ลาก ลาย
ประเภท ช่ ยในการน าเ น ข้ มูลที่ซับซ้ น และมีการ
เผยแพร่แจกจ่ายทาง ินเต ร์เน็ต ค้น าและพบเ ็นได้ง่าย 
ผลิต กมา ยงามน่า นใจ และ รุปข้ มูลได้ดีเข้าใจง่าย
ขึ้น โดยใน ดีตมีการผลิต ื่ แบบนี้ กมานานแล้  เช่น  
ผังเ ้นทางรถไฟใต้ดินล นด น กราฟ ถิติแบบต่าง  ที่พบ
ใน นัง ื พิมพ์ต่างประเท ท่ีนิยมเล่าเรื่ งด้ ยภาพประก บ 
(  )  

  ( ) กล่า ถึง ินโฟกราฟิก ่าเป็น
การน าข้ มูลที่เข้าใจยาก รื ข้ มูลจ าน นมากมาน าเ น
ในรูปแบบต่าง  ย่าง ร้าง รรค์ รื ที่เรียก ่า  

 นั่นเ ง เป็นการพัฒนาต่ ย ดและปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การน าเ น  ใ ้เข้ากับพฤติกรรมข งผู้บริโภคข้ มูลมากขึ้น 
ท าใ ้เขาถึงข มูลต่าง  ได้มากขึ้น ช่ ยลดเ ลาในการ
ธิบายเพิ่มเติม ท าใ ้การ ื่ ารมีประ ิทธิภาพมากขึ้น 
ามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุก าขา าชีพ  

 รุปได้ ่า ินโฟกราฟิก มายถึง ภาพ รื
กราฟิกซึ่งบ่งช้ีถึงข้ มูล ไม่ ่าจะเป็น ถิติ ค ามรู้ ตั เลข รื
ข้ เท็จจริงต่าง  เรียกได ้า เป็นตั แทนข้ มูล ื่ มาเป็น
ภาพ  โดยช่ ยในการน า เ น ข้ มูลที่เข้าใจยาก ซับซ้ น 

รื ข้ มูลจ าน นมาก ใ ้เข้าใจง่ายขึ้นน าเ น ในรูปแบบ
ต่าง  ย่าง ร้าง รรค์ ช่ ยลดเ ลาในการ ธิบายเพิ่มเติม
ท าใ ้การ ื่ ารมีประ ิทธิภาพมากขึ้น ามารถน าไป
ประยุกต์ใช่ได้กับทุก าขา าชีพ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 นัจภัค ( ) ได้ ิจัยเรื่ ง ิทธิพลข งชุดข้ มูลและ

ี ันต่ ค ามเข้าใจเนื้ าข งภาพ 
    ินโฟกราฟิก ผลการ ึก าค ามเข้าใจเนื้ าข ง

ภาพ ินโฟกราฟิก พบ ่า ) จ าน นชุดข้ มูลมีผลต่ ค าม
เข้าใจเนื้ าข งภาพ ินโฟกราฟิก เมื่ จ าน นชุดข้ มูลมาก

       ( )  
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ขึ้นค ามเข้าใจเนื้ าข งภาพ ินโฟกราฟิกมีแน โน้มลดลง 
ซึ่งค ร ลีกเลี่ยงจ าน นชุดข้ มูลที่มากก ่า  ชุดข้ มูล  

) ี ั นบาง ี ั น ่ งผลต่ ค ามเข้ า ใจเนื้ าข ง
ภาพ ินโฟกราฟิก การ กแบบภาพ ินโฟกราฟิกที่มี  
ีน้ าเงนิและ ี ้มมีแน โน้มในการช่ ยใ ้ค ามเข้าใจเนื้ า

ที่ดีขึ้น ดังนั้น าจจะช่ ยใ ้มีค ามเข้าใจเนื้ าที่มากขึ้น
เมื่ ต้ งการ กแบบภาพ ินโฟกราฟิกที่มีจ าน นชุดข้ มูล
ที่มาก ่ นการ กแบบภาพ ินโฟกราฟิกที่มี ีเขีย ม
เ ลื ง ีเขีย และ ีเทามีแน โน้มในการท าใ ้ค ามเข้าใจใน
เนื้ าลดลง และค ร ลีกเลี่ยงการ กแบบ ินโฟกราฟิกที่
มีจ าน นชุดข้  มูลที่มาก จากการ ิเคราะ ์พบ ่า ง า ี 
(  ) และค าม ิ่มตั ี ( ) มี ิทธิพลต่
ค ามเข้าใจเนื้ าข งภาพ ินโฟกราฟิก ่ นค าม ่าง 
ี ัมพันธ์ ( ) และค ามเปรียบต่างข งค าม ่าง 

(  ) ไม่มี ิทธิพลต่ ค ามเข้าใจเนื้ า
ข งภาพ ินโฟกราฟิก  

 นฤมล ( ) ได้ ิจัยเรื่ ง ิทธิพลข ง ินโฟกราฟิก
ต่ การ ื่ ารข้ มูลเชิงซ้ น กรณี ึก าโครงการ รู้ ู้  
โดยมีจุดประ งค์เพื่ ึก า ิทธิพลข ง ินโฟกราฟิกที่มีผลต่
การ ื่ ารการถ่ายท ดข้ มูลที่มีค ามซับซ้ น คลุมเครื ใ ้
ามารถเข้าใจได้ง่าย ร ดเร็  แจ่มชัด ก ่าการ ื่ ารด้ ย

ตั ัก รเพียง ย่างเดีย  ผลการ ิจัยพบ ่า ข้ มูลที่มี  
ค ามซับซ้ น เชื่ มโยงกับข้ มูล ลายด้าน การแปลงข้ มูล
เป็นภาพในรูปแบบข ง ินโฟกราฟิกจะช่ ยใ ้ประชาชนมี
ค ามรู้และค ามเข้าใจได้ดีขึ้น เร็ และแจ่มชัดขึ้นก ่าการ
ื่ ารในรูปแบบข งตั ัก รเพียง ย่างเดีย  มีค ามพึงพ ใจ

ในเชิงบ ก ยู่ในระดับมากท่ี ุด 
เชียงใ ม่ ผลการ ึก าพบ ่า ภาพ ินฟ ร์เมชันกราฟิก 

ขนาด  ซึ่งมีค ามใ ญ่เพียงพ ต่ การม งเ ็นและ 
การรับรู้ในระยะไกล และ ามารถดึงค าม นใจข งกลุ่ม 
คนท่ีมาใช้พื้นที่ได้ ย่างดี  

. . .  ( ) ได้ ึก าการน าเ น ข้ มูลทาง
รูปภาพ คื  มุมม งข งการน าเ น ในรูปแบบข งแผนผัง 
ซึ่งร มถงึคุณลัก ณะข งตั แปรต่าง  จุดประ งค์เบื้ งต้น
ข งการ ึก าคื  การ ื่ ารด้ ยกราฟิกในรูปแบบ ินโฟกราฟิก

ที่ ามารถเข้าใจได้ง่ายและเกิดประ ิทธิภาพ โดยทด บกับ
ื่ นัง ื พิมพ์ ซึ่งทาง งค์กรได้ร บร มนัก กแบบภาพ

และทีม กแบบ ินโฟกราฟิกจาก งค์กร นัง ื พิมพ์จาก
ทั่ ทุกมุมโลกแล้ จัดการแข่งขันการ กแบบเพื่ เลื กภาพ
ินโฟกราฟิกที่ดีที่ ุด ในการทด บ ผลการ ึก าพบ ่า  
ี ตั ัก ร กราฟิก และตาราง มีผลในการแปลค าม มาย

การรับรู้ ย่างถูกต้ ง ซึ่งค าม ยงาม ามารถดึงดูดกลุ่ม
ผู้ ่านใ ้ นใจและเกิดการรับรู้จากการ ิเคราะ ์ภาพการ
น าเ น ข้ มูลผ่านทางรูปภาพใน นัง ื พิมพ์จะช่ ยเพิ่มพูน
ข้ มูลในการน าเ น ข งแต่ละเนื้ า ่งผลใ ้ งค์กร
นัง ื พิมพ์ ร้างค ามน่าเช่ื ถื และค ามไ ้ างใจต่ กลุ่ม

ผู้ ่าน  

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
     3.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ในการ ึก าเ ก ารที่เกี่ย ข้ งกับโครงการเป็นการ ึก า
และท าค ามเข้าใจถึง ิธีการท า ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก
 า รับ ิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ซึ่งจะท าการ ึก าเกี่ย กับ

โปรแกรมต่ าง  ที่ จ า เป็นต้ ง ใ ช้ ในการติดตั้ งลงบน
ระบบปฏิบัติการ   ร มทั้งการค้นค ้าทฤ ฎีและ
ิธีการต่าง  ที่เกี่ย ข้ งกับการด าเนินการท า ื่ ิ่งพิมพ์

รูปแบบ ินโฟกราฟิก  า รับ ิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
เพื่ ใ ้ ามารถจัดท าโครงการ ได้ ย่ า ง  าเ ร็ จด้ ย  

  เป็นโปรแกรมการจัดการภาพ งานกราฟฟิก 
มีค ามละเ ียด ูง ในการ ร้าง รรค์เเละตกเเต่งภาพใ ้เกิด
ค าม ยงาม เป็นการตกแต่งภาพกราฟฟิกที่จัดระบบด้ ย
ค ามละ เ ี ยดข งงานที่ เ ป็นแบบ ต ก แ ต ่ ง ภ า พ
ก ร า ฟ ฟิ ก  ภ า พ ที่ ยู่ ใ น โ ป ร แ ก ร ม   
จะท าใ ้ค ามละเ ียด รื ค ามคมชัดข งภาพลดลง 
เนื่ งจาก ัตราค ามละเ ียดข งแต่ละช่ งจะเท่าเดิม แต่
เนื้ ที่กลับถูกขยายใ ้ใ ญ่ขึ้น โปรแกรม    
เป็นโปรแกรมที่มีเครื่ งมื มากมายเพื่ นับ นุนการ ร้าง
งานประเภท ิ่ งพิมพ์  งาน ิดี ทั น์  งานน าเ น  งาน
มัลติมีเดีย   คุณต้ งมีเครื่ งท่ีมีค าม ามารถ
ูงพ ค ร มีค ามเร็ ในการประม ลผล 

       ( )  
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3.2  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    . .  ประชากรในการ ึก า ิจัยในครั้งนี้ คื  นักเรียน
ิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  

    . .  กลุ่มตั ย่ างในการ ึก า ิจัยในครั้ งนี้  คื  
นักเรียน ิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปีการ ึก า  จ าน น 

 คน เป็นการเลื กตั ย่างแบบ า ัยค ามน่าจะเป็น 
(  ) ซึ่งได้จากการ ุ่ม ย่างง่าย 
(   ) โดยขนาดข งกลุ่มตั ย่าง
ใช้เกณฑ์ประมาณการจากประชากร คื  ประชากร ลักร้ ย
ใช้ขนาดข งกลุ่ม ตั ย่าง  ( ุรา ฎร์   : ) 

3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 . .  เครื่ งมื ที่ใช้ในการทดล ง ได้แก่ บ ร์ดการ
ปฏิบัติงานฝึกฝีมื เบื้ งต้น 

. .  เครื่ งมื ที่ใช้ในการเก็บร บร มข้ มูล ได้แก่  
. . .  แบบทด บผลการเรียนรู้จากการใช้ 
ื่ ิ่งพิมพ์ ินโฟกราฟิก 
. . .  แบบประเมินค ามพึงพ ใจที่มี ต่  
ื่ ิ่งพิมพ์ ินโฟกราฟิก 

3.4  การวางแผนและออกแบบสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบ Infographic 
          ก า ร ิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร ิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล ง 
(  ) โดยผู้ ิจัยด าเนินการทดล ง
ตามแบบแผนที่มีกลุ่มเดีย  มีการทด บ ลังการทดล ง 
(   ) เป็นการทดล งโดย
ใช้กลุ่มเดีย แล้ ท าการทด บเมื่ ทดล งเ ร็จ (  านักงาน
เลขาธิการคุรุ ภา   : ) 

3.5  วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่  พัฒนา ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก 
. .   ึก า ภาพการใช้ ื่ ในกระบ นการเรียนการ น

ข ง ิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่ เป็นแน ทางในการพัฒนา

ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิกใ ้ได้ตรงตาม ัตถุประ งค์
ข งการ ิจัย 
. .   ึก า ัตถุประ งค์การ นทั่ ไปข ง ม ดงานฝึก

ฝีมื เบื้ งต้น เพื่ พัฒนา ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิกใน
กระบ นการเรียนการ น 
. .  ิเคราะ ์การพัฒนา ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก 

มาทดล งใช้ในกระบ นการฝึกฝีมื เบื้ งต้น โดยแบ่ง
บทเรียนเป็น  บท ร มเ ลาปฏิบัติงานฝึกฝีมื ทั้ง ิ้น  
เดื น 
. .  ก า นด ัตถุประ งค์การเรียนรู้ จากการใช้บ ร์ดการ

ปฏิบัติงานฝึกฝีมื เบื้ งต้นในแต่ละบทเรียน 
. .  กแบบ ื่ ิ่ งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก ได้แก่ 

บ ร์ดการปฏิบัติงาน 
ฝึกฝีมื เบื้ งต้น จ าน น  บ ร์ด (แต่ละบ ร์ดคื ล าดับ
ขั้นต นการปฏิบัติ ช้ินงานใน นึ่งบทเรียน)แต่ละบ ร์ด
ประก บด้ ย ) ภาพแบบงาน ) ภาพ ัญลัก ณ์เครื่ งมื
และ ุปกรณ์ที่ใช้ ) เทคนิคการท างานและข้ ค รระ ัง ) 
ภาพขั้นต นปฏิบัติงานพร้ มค า ธิบายภาพ และ ) ระยะ
่งตร จช้ินงาน โดย กแบบการน าเ น ข้ มูล ตามเทคนิค

ขั้นต นการ กแบบ ื่ ิ่ งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก 
ดังต่ ไปนี้ 

 . . .  เ ขี ย น โค ร ง ร่ า ง ข้ มู ล  รื ไ มด์ แมป 
(     ) ผู้ ิจัยเริ่มต้น
จากการเขียนโครงร่างข้ มูล ซึ่งเป็นพื้นฐานข งการคิด

กแบบงานกราฟิก เพื่ ใ ้เ ็นข้ มูลที่แยก กเป็นกลุ่ม 
เป็น ม ด มู่ต่าง  ร มถึงท าใ ้เ ็นถึงค าม ัมพันธ์ข ง
ข้ มูล 

 . . .  เ ต รี ย มข้ มู ล ก่ นก า ร ิ เ ค ร า ะ ์   
(  ) เป็นการท าข้ มูลใ ้ได้มาตรฐาน 
แบ่งเป็น  ขั้นต น คื  

 . . . .  การตร จ บ ( ) ท าการ
ตร จ บค ามถูกต้ งข งข้ มูล เช่น ค ามถูกต้ งข ง
ขั้นต น ิธีการ ร้างช้ินงาน ร มไปถึงค า ัพท์ที่ใช้ เป็นต้น 
น กจากนั้นยังตร จ บค ามเป็นปัจจุบันข งข้ มูล ซึ่ง
ข้ มูลที่จะน ามาใช้เป็นเนื้ าบทเรียนในการพัฒนา ื่ ิ่งพิมพ์

       ( )  
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รูปแบบ ินโฟกราฟิกในครั้งนี้ ต้ งเป็นข้ มูลเนื้ าที่เป็น
ปัจจุบัน 

 . . . .  การเรียงล าดับ ( ) โดย
เรียงล าดับขั้นต น ิธีการ ร้างช้ินงาน ใ ้เป็นล าดับขั้นต น
และแบ่งเป็นบทเรียนต่าง  ได้ถูกต้ งชัดเจน 

 . . .  ตร จเทียบข้ มูล (  ) เป็น
การค าน ณค ามถี่ข งเครื่ งมื และ ุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละ
ขั้นต น ่ามีเครื่ งมื และ ุปกรณ์ใดที่มีการ ยิบใช้บ่ ย 
แล้ น ามาจัดเรียงภาพ ัญลัก ณ์เครื่ งมื และ ุปกรณ์ที่ใช้
ในบทเรียนนั้น  ตามค ามถี่ข งการใช้งาน 

 . . .  การแ ดงข้ มูล (  ) เมื่ ข้ มูล
พร้ มผู้ ิจัย ิเคราะ ์ ่าจะแ ดงข้ มูลด้ ยภาพโดยใช้ ิธีเ ็น 
เช่น แผนภูมิข้ มูล แผนภูมิรูปภาพ เป็นต้น 

 . . .  ก า ร ิ เ ค ร า ะ ์ ใ ้ ต ร งกลุ่ ม เ ป้ า ม าย 
(      ) ผู้ ิจัย

าค าต บ ่า ใครคื ผู้เ ็นการนาเ น ข้ มูลด้ ยภาพ  
ซึ่งเป็นปัจจัยในการเลื กใช้ ี รื กแบบภาพ ัญลัก ณ์ 
( ) ต่าง  ซึ่งในการ ิจัยครั้งนี้ได้ กแบบภาพ ัญลกั ณ์
ในรูปแบบนามธรรม ( ) คื มีลายเ ้นท่ีเรียบง่าย 

 . . .  ต รี่บ ร์ด ( ) ผู้ ิจัยได้ท าการ
เขียนลงกระดา  เพื่ ใ ้เ ็นภาพข งข้ มูลทั้ง มด ่าจะจัด
าง งค์ประก บ ย่างไร การเรียงล าดับเนื้ า ร มถึงมี
่ นไ นท่ีจะใช้เป็นธีม ( )ร่ มกันเพื่ ื่ ถึงค ามเป็น
งค์ร มเดีย กัน ( ) 

 . . .  กระชับข้ มูล (  ) 
เป็นการท าใ ้ดูง่ายต่ การเข้าใจโดยพิจารณาถึงการใช้ภาพ 
การใช้กราฟิก การใช้ข้ ค าม ธิบายไม่ใ ้มากเกินไป 

 . . .  ก า นด ไตล์การ กแบบ (  ) 
ในงานกราฟิกดีไซน์ ามารถแบ่งกราฟิกได้เป็น  ชนิด คื  
กราฟิกธีม (  ) และกราฟิกรายละเ ียด
ข้ มูล (  ) โดยการ กแบบ ื่ ิ่งพิมพ์
รูปแบบ ินโฟกราฟิกในงาน ิจัยครั้งนี้ ่ นข งกราฟิกมีเป็น
ในลัก ณะเรียบง่ายดู ะ าดตา ใช้เ ้น แน ีดา นาช่ ย
ื่ ารถึงค าม นักแน่น จริงจัง น่าเช่ื ถื ข งตั ื่ แต่ใน
่ นกราฟิกรายละเ ียดข้ มูลที่เป็นภาพขั้นต นการท างาน 

ผู้ ิจัยใช้ลายเ ้นในลัก ณะ าดมื  ( ) เพื่ ใ ้เ ็น
รายละเ ียดชัดเจนในภาพข้ันต นน้ัน  

 . . .  โทน ีและรูปแบบข้ ค าม (   
 ) ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิกในงาน ิจัย

ครั้งนี้ กแบบโดยเลื กใช้โทน ีม่ ง ที่ ื่ ถึงค ามคิด
ร้าง รรค์ในการพัฒนา ื่ การเรียนการ นรูปแบบใ ม่  

รูปแบบข้ ค ามนั้นผู้ ิจัยตั้งใจในการเลื กใช้ฟ นต์และ
ก า นดขนาดใ ้เ มาะ มกับข้ ค ามในบทบาทต่าง  ไม่
่าจะเป็นตั พาด ั  (  ) ตั ร งพาด ั  (

 ) และตั เนื้ า (  ) โดยมี
จุดประ งค์ในการ ื่ ารใ ้มีประ ิทธิภาพมากที่ ุด 
. .  ร้างแบบประเมินคุณภาพ ได้แก่ แบบประเมินค่า

ดัชนีค าม ดคล้ ง ( ) แบบประเมินคุณภาพด้าน
เนื้ า และแบบประเมินคุณภาพด้าน ื่  
. .  ด าเนินการแต่งตั้งผู้เช่ีย ชาญเพื่ ท าการตร จ บ

คุณภาพ จ าน น  คน โดยแบ่งเป็น  กลุ่มกลุ่มที่ นึ่ง
ผู้เช่ีย ชาญประเมินค่าดัชนีค าม ดคล้ ง ( ) และ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้ าจ าน น  คนและกลุ่มที่ ง
ผู้เชี่ย ชาญประเมินคุณภาพด้าน ื่ จ าน น  คน 
. .  ใ ้ผู้เช่ีย ชาญตร จคุณภาพ ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก 

จากแบบประเมินคุณภาพที่ผู้ ิจัย ร้างขึ้นพร ้มปรับปรุง
แก้ไขใน ่ นต่าง  ตามข้ เ น แนะข งผู้เชี่ย ชาญ 

4. ผลการพัฒนาระบบ

ภาพที่ 4-1  น่ ยท่ี  ตะไบปรับผิ  

       ( )  
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ภาพที่ 4-2  น่ ยท่ี  งานร่างแบบ 

ภาพที่ 4-3  น่ ยท่ี  งานเจาะ 

ภาพที่ 4-4  น่ ยท่ี  งานเจาะฝัง ั กรู 

ภาพที่ 4-5  หน่วยที่ 5 งานท าเกลียวในด้วยมือ 

ภาพที่ 4-6  หน่วยที่ 6 งานร่างแบบตอกน าศูนย์ 

ภาพที่ 4-7  หน่วยที่ 7 งานเจาะ 

       ( )  
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ภาพที่ 4-8  หน่วยที่ 8 งานเลื่อยมือและงานสกัด 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล

การเรียนรู้จากการใช้ ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก 
โดยการ ัดจากผลการ ึก าในปีการ ึก าที่ผ่านมา ซึ่งไม่มี
การใช้ ื่ ิ่งพิมพ์ ินโฟกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้ ยละ 

.  แต่ ลังจากที่ได้น าการพัฒนา ื่ ิ่งพิมพ์ในการ น
ใช้เครื่ งมื งานช่างรูปแบบ ินโฟกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้ ยละ .  ซึ่งมีการ ัดค่า กมาเป็นคะแนนเฉลี่ยได้
จากผลการ ึก าข งผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตาม มมติฐานการ
ิจัยคื  การเรียนการ นโดยใช้ ื่ ิ่งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก 

มีผลการเรียนรู้ไม่ต่ าก ่าร้ ยละ  
5.2 ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนา ื่ ิ่ งพิมพ์รูปแบบ ินโฟกราฟิก ไป
ทดล งใช้ในกระบ นการเรียนการ นค ร ึก าประเภท
ข ง ื่ การ น ย่ างละเ ียด เพื่ ใ ้ ดคล้ งกับ
ัตถุประ งค์ราย ิชา ลัก ณะผู้เรียนและ ภาพแ ดล้ มข ง

การเรียนการ น   
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เกมสงครามกาแล็คซี ่
Galaxy War 

เกรียงไกร เก่งคุมพล 
เทคโนโลยี าร นเท   านัก ิชาค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท  

ม า ิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
.เมื ง  เชียงราย   ประเท ไทย 

บทคัดย่อ 
เกมสงครามกาแล็คซี่ ถูกพัฒนาโดยเครื่องมือพัฒนา

แอพพลิเคชันชื่อว่า Xcode และภาษา Objective-C โดย
เป็นเกมที่เล่นบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ iOS มีลักษณะเป็น
เกมยิงต่อสู้ ประกอบด่านทั้งหมด 10 ด่าน แต่ละด่านจะมี
จ านวนยานและความสามารถของศัตรูเพิ่มมากขึ้นตามระดับ 
ผู้ เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการกองยานรบของโลก         
ที่จะต้องส่งยานรบไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อป้องกันและ
ขัดขวางการบุกจู่โจมของ Exterminator ในอวกาศก่อนที่
จะถึงโลก ยานรบแต่ละแบบของฝ่ายผู้เล่นและฝ่ายศัตรูจะมี
ความสามารถแตกต่างกันออกไป ยานรบจะมีอยู่ 4 ประเภท 
ประกอบด้วย ยานโจมตี ยานป้องกัน ยานช่วยเหลือ และ
ยานผู้บัญชาการ ซึ่งยานรบ 3 ประเภทแรกจะมีอยู่ทั้ง 2 ฝ่าย 
ส่วนยานผู้บัญชาการจะเป็นยานรบของฝ่าย Exterminator 
จุดเด่นของยานโจมตีจะอยู่ที่มีพลังโจมตีสูง ยานป้องกันจะมี
จุดเด่นที่มีพลังป้องกันสูง ส่วนยานช่วยเหลือจะไม่มีพลังการ
โจมตีแต่จะมีพลังในการเพิ่มพลังชีวิตให้กับยานรบฝ่าย
เดียวกัน ผู้เล่นจะต้องจัดกองยานรบตามภารกิจหรือเงื่อนไข
ในแต่ละด่าน ส าหรับการยิงต่อสู้ ระบบจะ     ท าการสุ่มยาน
ที่จะเป็นผู้ยิงทุกครั้ง 

Abstract 
The War of Galaxy game has developed by 

application tool that name "Xcode". The coding 
language is Objective-C. The game required iOS 
system. It is an action adventure game consist of 
10 states arrange by difficulty. The state has bulk 
of enemy and vehicle then we reached the next 
state it would increased incoming. The player is the 
world general commander, that commanded the 
armed-fighter army to missions as eliminate 
exterminator before they occupied the world. The 
allies and enemies fighter are different types of 

ability. They have 4 types comprise attack, 
defense, support-medic, commander fighter. The 
commander-fighter is an unique only for 
exterminator. The main point of attack-fighter is 
high damage, defense-fighter is high armor, 
support-medic-fighter has no weapon but has 
special ability for refill enegy point of ally fighter. 
The player must deployed fighters by state and 
mission requiered. When the game is played, and 
the war begun the system would randomed a role 
of the first hit and repeated against at the end 
process of the other fighter hit. 

1. บทน า
เนื่ งจากในปัจจุบันเทคโนโลยี มาร์ทโฟน และแท็ปเลต

ได้ ก้ า น้ า ย่ า ง ม าก  แล ะ ได้ เ ข้ า ม า มี บทบาท ใน
ชี ิตประจ า ันมากขึ้น เพราะ ามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเ ลา 
ีกทั้งยัง ามารถท า ิ่งต่าง  ได้เกื บจะเทียบเท่าเครื่ ง

ค มพิ เต ร์โดยใช้งานผ่านแ พพลิเคชั่น เช่น แ พพลิเคชั่น
ดู นัง ฟังเพลง เกม แผนที่ที่ช่ ย  าน ยค าม ะด กบ ก
ต าแ น่งปัจจุบันและการน าทาง และแ พพลิเคชั่น ื่น  
ีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการบน มาร์ทโฟน

และแท็ปเลตที่ก าลังได้รับค ามนิยม  ระบบปฏิบัติการ คื  
 และ  และแ พพลิเคชั่นที่ก าลังได้รับค ามนิยม 

คื  แ พพลิเคชั่นเกม จากที่ บุ รา ประก บธรรม.( ) 
ได้กล่า ไ ้ ่า จากกระแ ค ามนิยมในการใช้โปรแกรม
ประยุกต์บน มาร์ทโฟน พบ ่า โปรแกรมประยุกต์บน มาร์ท
โฟนที่ได้รับค ามนิยมและได้รับค าม นใจจากผู้ใช้มากที่ ุด 
คื  โปรแกรมประยุกต์บน มาร์ทโฟนประเภทเกม โดยคิด
เป็นร้ ยละ  จากโปรแกรมประยุกต์บน มาร์ทโฟนทุก
ประเภท  

เกมประเภท   เป็นเกมประเภท นึ่งที่ก าลัง
ได้รับค ามนิยม ยู่ในขณะนี้ ดูได้จากจ าน นเกมที่ถูกพัฒนา

       ( )  
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กมา และย ดดา น์โ ลดข งแต่ละเกม ซึ่งเกมประเภทนี้
จะใช้ ลักการคิด ิเคราะ ์ ถานการณ์ และการ างแผน
รับมื กับปัญ า  

ดังนั้นผู้จัดท าโครงการจึงมีแน คิดพัฒนาแ พพลิเคชั่น 
เกม งครามกาแล็คซี่ (  ) ที่ ามารถท างานบน 
มาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นเกมแน   

 ิเคราะ ์ ถานการณ์ และ างแผนในการต่ ู้กับ
ัตรู  เป็นการใ ้ผู้ เล่นได้ฝึก ม ง โดยมีการจ าล ง
ถานการณ์เป็นก งยานรบข งโลก ที่มีภารกิจป้ งกันการ

โจมตีข ง  ก งยานที่มาจากต่างดา  โดยจะแบ่งยานรบ
กเป็น  ประเภท ประก บด้ ย ยานผู้บัญชาการ ยาน

โจมตี ยานป้ งกัน และยานช่ ยเ ลื  ซึ่งยานรบแต่ละ
ประเภทมีค าม ามารถที่แตกต่างกัน โดยผู้เล่นจะต้ งท า
การ างแผนเลื กยานเพื่ ต่ ู้และท าลายก งยาน ัตรูใ ้
 าเร็จ 

. ัตถุประ งค์
เพื่ พัฒนา เกม งครามกาแล็คซี่ (  ) ที่เล่น

บน มาร์ทโฟนที่ร งรับระบบปฏิบัติการ  
. ข บเขตข งเกม
่ นข งผู้เล่น 
 ามารถกดปุ่ม  เพื่ เข้า ู่ น้าเลื กด่าน 
 ามารถกดปุ่มเลื กด่าน เพื่ เข้า ู่การจัดยานรบ 
 ามารถเลื กยานรบ จัดต าแ น่งยานรบ 
 ามารถ ซื้ /ขาย ยานรบได้ และข ัพเกรดขั้นข ง

ยานรบที่ตรงกับเงื่ นไข เพื่ ที่จะ ามารถซื้ ยานรบขั้นที่
ัพเกรดได ้

 ามารถกดปุ่ม  เพื่ เริ่มต้นใ ม่ 
 ามารถ ปิด/เปิด เ ียงเพลงประก บได้ 
ภายในฉากข งด่าน 
  ามารถกดปุ่ม  เพื่ เริ่มเล่นเกม 
  ามารถกดปุ่ม  เพื่ ยุดเกม 
  ามารถกดปุ่ม เริ่มเกมใ ม่ เพื่ เล่นในด่านเดิม ีกครั้ง 
  ามารถกดปุ่ม กลับเข้าเกม เพื่ เริ่มการต่ ู้จากเดิม 
  ามารถกดปุ่ม กลับไปเลื กด่าน เพื่ กจากการ

ต่ ู้ และไปยัง น้าเลื กด่าน 
่ นข งตั เกม 
  เป็นเกมประเภท   ที่ เป็นการยิงต่ ู้

ระ ่างผู้เล่นกับระบบ โดยก่ นจะเริ่มต้นการยิงต่ ู้ ผู้เล่น
ต้ งใช้ค ามคิดในการ างแผนการรบ โดยท าการจัด าง 
ยานรบที่มี ยู่ภายในคลังไ ้ในต าแ น่งต่าง  ที่คิด ่าจะท าใ ้
ได้เปรียบในการยิงต่ ู้ ่ นก งยานข งฝ่ายตรงข้าม ระบบ
จะท าการ ุ่มยานประเภทต่าง  มาจัด างไ ้ในต าแ น่งที่ได้
จากการ ุ่มเช่นกัน 

  ผู้ เล่นจะต้ งเริ่มเล่นตั้งแต่ด่านที่  จนเมื่ ได้รับ      
ชัยชนะในแต่ละด่าน จึงจะ ามารถเล่นในด่านถัดไปได้ 

  เมื่ เข้า ู่การต่ ู้ ทั้ง งฝ่ายจะไม่ ามารถจัดการกับ
ก งยานรบได้ ีก ากต้ งการเปลี่ยนแปลงก งยานรบ 
จะต้ ง กจากการต่ ู้และเลื กด่านที่ต้ งการเล่นก่ น 
จึงจะ ามารถจัดก งยานรบใ ม่ได้ 

  ในการยิงต่ ู้ ระบบจะท าการ ุ่ม าฝ่ายที่จะเป็นผู้ยิง 
และต าแ น่งข งยานรบล าที่ต้ งการยิงโดย ัตโนมัติ 

  ถ้ายานรบเกิดระเบิดระ ่างการต่ ู้ ยานรบดังกล่า
จะ ูญ ายไป 

  เมื่ กจากเกม แล้ กลับเข้า ู่เกม ีกครั้ง ระบบจะ
แ ดงจ าน นยานที่มี ยู่ในคลังและราง ัลที่ได้ ะ มไ ้ 

ด่านข งเกม 
  ด่านข งเกมจะมีทั้ง มด  ด่าน แต่ละด่านจะมีการ

ก า นดจ าน นยาน รื ลัก ณะข งยานที่ ามารถน าไป
จัดเป็นก งยาน  า รับการต่ ู้ 

  ากผู้เล่นได้รับชัยชนะในการต่ ู้ จะได้รับเ รียญ
เป็นราง ัล เพื่ ใช้ในการซื้ และ ัพเกรดยานรบ  า รับด่าน
ต่  ไป 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
. ค าม มายข งเกม
ิชัย ายค า ิน ( ) ได้ใ ้ค าม มายข งเกม ่า 

มายถึง กิจกรรม นุก นาน มีกฎเกณฑ์ กติกา กิจกรรม    
ที่เล่นมีทั้งเกมเงียบ (  ) และเกมที่ต้ งใช้ค าม
่ งไ  (  ) เกมต่าง  เ ล่านี้ ขึ้น ยู่กับทัก ะ

ค าม ่ งไ  และค ามแข็งแรง การเล่นเกมมีทั้งเกมที่เล่น
คนเดีย  งคน รื เป็นกลุ่ม บางเกมก็ฝึกทัก ะบาง ่ น
ข งร่างกายและจิตใจเป็นพิเ  

 รี กูล จิรรัตน์ กุล ( ) ได้ใ ้ค าม มายข ง
เกม ่า เกม เป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขัน าจจะเป็นการ
แข่งขันระ ่าง งฝ่าย โดยแต่ละฝ่าย าจมีคนเดีย รื
ลายคน รื เป็นการแข่งขันระ ่าง ลาย  ฝ่าย รื เล่น

คนเดีย ก็ได้ การเล่นเกมต้ งมีกติกา ซึ่งจะมีการตัด ินแพ้
รื ชนะ รื ไม่ก็ได ้

 จากค าม มายข งเกมข้างต้น รุปได้ ่า เกมเป็น
กิจกรรมการแข่งขันที่มีค าม นุก นาน ซึ่งจะมีกฎกติกา 

รื เงื่ นไขในการเล่น ซึ่ง าจเล่น ลายคนโดยจะแบ่งเป็น
ฝ่าย รื าจจะเล่นคนเดีย  

. การพัฒนาเกมบนมื ถื
มื ถื และแท็บเล็ตมีการพัฒนาประ ิทธิภาพ าร์ดแ ร์

ใ ้ ูงขึ้นแทบจะทุกปี ซึ่งเ ็นค ามแตกต่างได้ชัดเจนขึ้น
เรื่ ย  ีกทั้งยังกลายเป็น ุปกรณ์ในชี ิตประจ า ันข ง

       ( )  
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ัยรุ่นและคน ัยท างาน ่ นใ ญ่ และ าจเข้ามาแทนที่
ค มพิ เต ร์แบบตั้งโต๊ะ รื โน๊ตบุ๊คใน นาคต ันใกล้ด้ ย  

ปี  ได้เริ่มมีการใช้   ภาพแบบ  
 เริ่มปรากฏบนจ มื ถื ได้แล้  แต่เมื่ เทียบภาพจากเกม 

 ยังพบ ่าเทคโนโลยี ่างกันถึง  ปี ยู่ และ  
 ยังถูกม ง ่าเป็นเรื่ งเกินค ามจ าเป็นในชี ิต 

ปี    เริ่มพัฒนา ย่างร ดเร็ ย่าง
เ ็นได้ชัด เกม  เริ่มเข้ามามีบทบาท ถึงแม้ ่าภาพจะยังไม่

ยงามมากก ่าเมื่   ปีที่ผ่านมามากนัก แต่ก็เทียบได้กับ
เกมยุค  ในปี  ระยะ ่างระ ่างเทคโนโลยี
เ ลื   ปี 

 ปี    เริ่มได้รับค ามนิยม ภาพที่มี
รายละเ ียด ูงก ่า  เริ่มปรากฏบนมื ถื  แต่ยังไม่ถึงกับ 

 ามารถเทียบได้กับเครื่ ง  เทียบปีข งเกม 
 ระ ่าง  กับในมื ถื  ถ้าคิด ่าภาพที่

มีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกัน น่าจะ ่างเพียง  ปีเท่านั้น 
 ปี  เกมบนค นโซลและ  เริ่มถูก

น ามาเล่นบนมื ถื มากขึ้น เ ็นค ามใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น 
ถึงภาพจะยังมีคุณภาพไม่ดีเท่าข งระบบเดิม แต่ก็คงใช้เ ลา 
ีกไม่กี่ปีในการเพิ่มรายละเ ียดภาพใ ้เท่าเทียมกันได้ แต่

ด้ ยขนาดจ มื ถื   นิ้  รื แท็ปเล็ต  นิ้ ที่มี
ขนาดเล็กก ่าจ ที ี เรื่ งภาพแตกบ้าง รื ยาบก ่าคง
ไม่ใช่ปัญ าใ ญ ่

 น กจากนี้ในช่ งปีที่ผ่านมา ผู้พัฒนาเกมค นโซล  
 และ นไลน์ ลายค่ายก็แบ่งทีมพัฒนาเกมมื ถื เพิ่ม

มากขึ้น เพราะเกมมื ถื มีจุดเด่นที่ยืด ยุ่น ลายด้าน และดู
มี นาคตไกล ในขณะที่เกมที่เล่นบนแพลตฟ ร์มเดิมเริ่มพบ
กับทางตันขึ้นทุกที ีกเ ตุผลที่  าคัญ ยู่ตรงที่การซื้ เกม

รื การเติมเงิน ที่ท าได้ ะด กก ่าบนแพลตฟ ร์ม ื่น 
เพราะมีช่ งทางการจ่ายจากผู้ใ ้บริการมื ถื โดยตรง 
ะด กก ่าระบบบัตรเติมเงิน ามารถท ารายได้กับเกม

เ ล่านี้ได้ง่ายย่ิงขึ้น 
และเป็นที่คาดกัน ่า ภายในเ ลา ีกไม่กี่ปี ภาพข งเกม

ระดับ    ที่ใช้กราฟิกเต็มประ ิทธิภาพ จะถูก
น ามาใช้บนมื ถื มากยิ่ งขึ้น  และน่าจะมีการพัฒนา
ุปกรณ์เ ริมด้านการค บคุม เพื่ ใ ้เ มื นการเล่นเกมบน

เครื่ งเกมพกพาแบบ   รื   มากขึ้นเช่นกัน 
. โปรแกรมที่ใช้

โปรแกรม  เป็นเครื่ งมื  า รับ ร้างแ พพลิ  
เคชัน  า รับเครื่ ง   และ  ถ้าเทียบกับ
เครื่ งมื พัฒนาข งฝั่งไมโครซ ฟท์ก็คื     

   คื  ภาพแ ดล้ มในการพัฒนาแ พ
พลิเคชัน ประก บด้ ยพื้นที่ท างาน  า รับเขียน   

กแบบ น้าจ    (  ) มี

ค มไพล์เล ร์ที่มีประ ิทธิภาพ ูง ชื่ ่า   
.  ามารถค มไพล์โค้ดได้เร็ ก ่า  ถึง  เท่า ร้าง

แ พพลิเคชันใ ้ท างานได้เร็ ขึ้น มีระบบตร จ บโค้ดที่มี
ประ ิทธิภาพ แก้ไขโค้ดที่ผิดใ ้ ัตโนมัติ  มี   
ที่ตร จ บ   ทั้ง  เ ร์ชัน แบบเทียบกัน

น้ าต่ น้ า ใ ้ เ ็ นบรรทัดที่ แตกต่ า งกั น ได้ ย่ า งมี
ประ ิทธิภาพ  มี   ที่ชื่ ่า  ามารถ 

  ได้ขณะที่โปรแกรมก าลัง  ทด บ ยู่  มี 
  ในการค บคุมเ ร์ชันข ง  ได้ 

  เ ป็ น เ ค รื่ ง มื ที่ ใ ช้ ต ร จ บ
ประ ิทธิภาพข งแ ปพลิเคชันที่พัฒนาเ ร็จแล้  โดย ัดการ
ใช้งาน     ต่าง  

   เป็น   า รับ    และ 
  า รับใช้พัฒนาแ ปพลิเคชันแบ่งเป็น    และ 
 
. ภา าที่ใช้ในการพัฒนา

ภา า  เป็นภา าที่ใช้  า รับ ร้าง      แ พ
พลิ เคชันบน  โดยขยายค าม ามารถตาม 
มาตรฐานข ง   มายถึ ง  ิ่ งที่ภา า  ท าได้  

 ก็ ามารถท าได้เช่นกัน และเพิ่ม ิธีการเขียน
แบบ  เข้าไปท าใ ้เ มื นกับ ่าเขียน  
บน  

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเกม
ในการพัฒนาเกม งครามกาแล็กซี่ ผู้พัฒนาได้ด าเนินงาน

ตามขั้นต นดังต่ ไปนี้ 
.  ึก ารูปแบบและ งค์ประก บข งเกม และทฤ ฏี

ที่เกี่ย ข้ งจากบทค าม เ ก าร 
.  ึก าเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกม 

 ึก าข้ มูลและการท างานข งภา าที่เ มาะ ม
ในการพัฒนาเกม 

 ึก าข้ มูลและการท างานข งโปรแกรมต่าง          
ที่เกี่ย ข้ งในการพัฒนา 

.  ึก าและ ิเคราะ ์เกมต้นแบบ คื  เกมต านานขมัง
เ ทย์ เกมกาแล็กซี่ นไลน์  และเกมราชาโจร ลัด 

.  กแบบเกมและขั้นต นการท างานต่าง  ข ง
โปรแกรม และ กแบบลัก ณะข งเกม ิธีเล่น 

.  ร้างเกมตามที่ได้ กแบบไ ้ 

.  ทด บการท างานข งเกมตามเงื่ นไขต่าง  เพื่
ตร จ บค ามถูกต้ งและค าม มบูรณ์ข งเกม 

       ( )  
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การ กแบบเกม งครามกาแล็คซี่ (  ) แบ่ง
กเป็น  ่ น ประก บด้ ย 

. ลัก ณะข งเกม

. ด่าน

. ตั ละคร

. ฉาก

. ลัก ณะข งเกม
เกม งครามกาแล็คซี่ (  ) เป็นเกมที่จ าล ง

ถานการณ์การ ู้รบระ ่างดา เคราะ ์ที่มีชื่ ่าโลกกับ
ก งยานรบที่เดินทางมาจากดา เคราะ ์ที่ไกลแ นไกล ซึ่ง
ถูก เรียก ่ า   เพื่ ที่ จะบุกยึดและแย่งชิ ง
ทรัพยากรข งโลก 

ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการก งยานรบข งโลก 
ที่จะต้ ง ่งยานรบไปปฏิบัติภารกิจต่าง  เพื่ ป้ งกันและ
ขัดข างการบุกจู่โจมข ง  ใน กา ก่ นที่
จะถึงโลก ยานรบแต่ละแบบข งฝ่ายผู้เล่นและฝ่าย ัตรู จะมี
ค าม ามารถแตกต่างกัน กไป ยานรบจะมี ยู่      
ประเภท ประก บด้ ย ยานโจมตี  ยานป้ งกัน ยาน
ช่ ยเ ลื  และยานผู้บัญชาการ ซึ่งยานรบ  ประเภทแรก
จะมี ยู่ทั้ง  ฝ่าย ่ นยานผู้บัญชาการจะเป็นยานรบข ง
ฝ่าย  ยานโจมตีจะมีจุดเด่น ยู่ที่มีพลังโจมตี
ูง ยานป้ งกันจะมีจุดเด่นที่มีพลังป้ งกัน ูง ยานช่ ยเ ลื

จะไม่มีพลังการโจมตีแต่จะมีพลังในการเพิ่มพลังชี ิตใ ้กับ
ยานรบฝ่ายเดีย กัน โดยที่ผู้เล่นจะต้ งจัดก งยานรบตาม
ภารกิจ รื เงื่ นไขในแต่ละด่าน เมื่ เริ่มการต่ ู้ ระบบ    
จะท าการ ุ่มยานที่จะเป็นผู้ยิงทุกครั้งที่ยานล านั้นยิงเ ร็จ 

ลักการข งการเล่นเกม คื  ผู้เล่น ามารถเลื กและ าง
ต าแ น่งยานที่เ มาะ ม เพื่ ท าลายก งยานรบฝ่าย ัตรูใ ้
ชนะในแต่ละด่านและปลดล็ คด่านที่ ูงก ่า ผู้เล่น ามารถ
ย้ น กลับไปเล่นซ้ าในด่านที่ปลดล็ คแล้  ผู้เล่น ามารถ 

ยุดเกมระ ่างกันเล่นได้ เมื่ ยุดเกมผู้เล่นจะ ามารถ
เลื กที่จะเริ่มเกมใ ม่ กลับไป ู่ น้าเลื กด่าน รื กลับเข้า
เกมเพื่ ที่ระบบจะด าเนินการเล่นต่ ไป แต่ถ้าผู้ เล่น กจาก
เกมระ ่างการต่ ู้ไปแล้ กลับมาเล่นใ ม่ ผู้เล่นจะไม่
ามารถเล่นในการต่ ู้เดิมได้ จะต้ งท าการเลื กด่านที่

ปลดล็ คแล้  
การจบเกม คื  เมื่ ยานข งฝ่าย ัตรู มดก่ น ผู้เล่นจะ

เป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้า ากยานข งผู้เล่น มดก่ น ผู้เล่นจะเป็น
ฝ่ายแพ้ ในการชนะข งแต่ละครั้งจะได้รับเ รียญเป็น
ค่าต บแทน เพื่ น ามาซื้ ยานรบ รื น ามาพัฒนา
ค าม ามารถข งยานรบใ ้ ูงขึ้น แต่ถ้า ากแพ้ รื มียาน
ระเบิดในระ ่างการ ู้รบยานล านั้นจะ ูญ ายไป 

. ด่านข งเกม

เกม งครามกาแล็คซี่ จะมี ยู่ด้ ยกัน  ด่าน ซึ่งใน   
แต่ละด่านจะมีจ าน น รื รูปแบบข งยานที่แตกต่างกันไป 
เมื่ ชนะในแต่ละด่านจะได้รับเ รียญเป็นราง ัลเพื่ ใช้ใน
การซื้ รื ัพเกรดยาน  า รับเล่นในด่านต่  ไป 

. ตั ละคร
เกม งครามกาแล็คซี่ ประก บด้ ยตั ละคร ลัก  ฝ่าย 

คื  ยานรบฝ่ายผู้เล่น และ ยานรบฝ่าย ัตรู ตั ละครทั้ง  
ฝ่ายจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ยานรบจะมี ยู่  ประเภท 
ประก บด้ ย ยานโจมตี ยานป้ งกัน ยานช่ ยเ ลื  และ
ยานผู้บัญชาการ ซึ่งยานรบ  ประเภทแรกจะมี ยู่ทั้ง  ฝ่าย 
่ นยานผู้บัญชาการจะเป็นยานรบข งฝ่าย  

ยานโจมตี จะมีจุดเด่น ยู่ที่มีพลังโจมตี ูงยานป้ งกัน จะมี
จุดเด่นที่มีพลังป้ งกัน ูง ยานช่ ยเ ลื จะไม่มีพลังการ
โจมตีแต่จะมีพลังในการเพิ่มพลังชี ิตใ ้กับยานรบฝ่าย
เดีย กัน  

. ฉาก
่ นเริ่มเกม ระบบจะแ ดงเมนูทั้ง มดที่ น้าจ เมนู  

เมื่ ผู้เล่นเลื กปุ่ม  ระบบจะแ ดง น้าจ เลื กด่าน      
ผู้เล่นเข้า ู่ด่านที่เลื ก 

ภาพที่ 1 เมนูเกม 

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงด่านทั้งหมด 

่ นเลื กยาน ผู้เล่น ามารถเลื กยานที่มี รื
ามารถซื้ ยานเพิ่มได้ตามจ าน นเ รียญที่มี ยู่

ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกซื้อยาน 

่ นข งการต่ ู้ ระบบจะ ุ่มยาน  ล าใ ้เป็นผู้ยิง 
โดยผู้ยิงจะยิงยานข ง ีกฝ่ายที่ ยู่แถ น้าก่ น แต่ถ้าแถ
น้าไม่มียานก็จะยิงแถ ที่ ยู่ข้าง ลัง

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอการจัดกองยานรบ
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่ นแ ดงเมนูชนะ รื แพ้ เมื่ ชนะผู้เล่นจะได้รับ
เ รียญที่ใช้ในการซื้ รื ัพเกรดยานเป็นราง ัล ากผู้เล่น
แพ้จะเ ียงานทั้ง มดที่ได้เลื กในด่านนั้น  

ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อชนะหรือแพ้

4. การสร้างและพัฒนาระบบ
ขั้นต นใน ่ นการท างาน ลักข งโปรแกรม 
. การท างานข ง น้าจ ลัก
. การตร จ บยาน
. การต่ ู้

.  ุ่มต าแ น่งผู้ยิง

.  เพิ่มพลังชี ิตยานฝ่ายผู้เล่น

.  เพิ่มพลังชี ิตยานฝ่าย ัตรู

.  าต าแน่งยานฝ่ายผู้เล่นที่ถูกยิง

.  าต าแน่งยานฝ่าย ัตรูที่ถูกยิง

.  ตร จ บพลังชี ิตยานฝ่าย ัตรู

.  ตร จ บพลังชี ิตยานฝ่ายผู้เล่น

การท างานข ง น้าจ ลัก 
Start

               

          

                

  = ?

  = ?

BuySell

End

การตร จ บยาน 

Position = 0

img  =    

Img = arraySpaceship[position]

Position ?

imgPosition_1(img) imgPosition_2(img) imgPosition_3(img) imgPosition_4(img) imgPosition_5(img) imgPosition_6(img)

Position = position + 1

Position < 6

End

0 1 2 3 4 5

Y

N

Y

N

การต่ ู้ 

spacePlayer > 0 and

spaceAi >0

End

Y

N

r > 6

NY

supAi[a] > 0 supPlayer[a] > 0
    Y

N

Y

N

spacePlayer  > 0

      

Y N
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ุ่มต าแ น่งการยิง 
     

r = Random (12)

hpPlayer[a] > 0 or hpAi[a] > 0

r < 7

a = r a = r - 6

a = 1 or a = 4

a = 2 or a = 5

a = 3 or a = 6

End

Y

N

p = 1

p = 2

p = 3

Y

Y

Y

N

N

N

เพิ่มพลังชี ิตยานฝ่ายผู้เล่น 

i < 7

hpPlayer[i] > hpPlayerBegin[i]

i = 1

hpPlayer[i] = hpPlayer[i] + supPlayer[a]

hpPlayer[1] = hpPlayerBegin[i]

End

i = i + 1

Y

Y

N

N

เพิ่มพลังชี ิตยานฝ่าย ัตรู 

i < 7

hpAi[1] > hpAiBegin[i]

i = 1

hpAi[i] = hpAi[i] + supAi[a]

hpAi[1] = hpAiBegin[i]

End

i = i + 1

Y

Y

N

N

าต าแน่งยานฝ่ายผู้เล่นที่ถูกยิง 

spaceshipPl_1.hiden

= NO

spaceshipPl_2.hiden

= NO

spaceshipPl_3.hiden

= NO

spaceshipPl_4.hiden

= NO

spaceshipPl_5.hiden

= NO

spaceshipPl_6.hiden

= NO

n  = 1

n  = 2

n = 3

n = 4

n = 5

n = 6

spaceshipPl_1.hiden

= NO

spaceshipPl_3.hiden

= NO

spaceshipPl_5.hiden

= NO

spaceshipPl_4.hiden

= NO

spaceshipPl_6.hiden

= NO

n = 2

n = 1

n = 3

n = 5

n = 4

n = 6

spaceshipPl_1.hiden 

== NO

spaceshipPl_2.hiden

= NO

spaceshipPl_2.hiden

= NO

spaceshipPl_1.hiden

= NO

spaceshipPl_6.hiden

= NO

spaceshipPl_5.hiden

= NO

spaceshipPl_4.hiden

= NO

n = 3

n = 2

n = 1

n = 6

n = 5

n = 4

spaceshipPl_3.hiden

= NO

1 2 3

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

End

p = ?

N N N
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าต าแน่งยานฝ่าย ัตรูที่ถูกยิง

spaceshipAi_1.hiden 

= NO

spaceshipAi_2.hiden 

= NO

spaceshipAi_3.hiden 

= NO

spaceshipAi_4.hiden 

= NO

spaceshipAi_5.hiden 

= NO

spaceshipAi_6.hiden 

= NO

n  = 1

n  = 2

n = 3

n = 4

n = 5

n = 6

spaceshipAi_1.hiden 

= NO

spaceshipAi_3.hiden 

= NO

spaceshipAi_5.hiden 

= NO

spaceshipAi_4.hiden 

= NO

spaceshipAi_6.hiden 

= NO

n = 2

n = 1

n = 3

n = 5

n = 4

n = 6

spaceshipPl_1.hiden 

== NO

spaceshipAi_2.hiden 

= NO

spaceshipAi_2.hiden 

= NO

spaceshipAi_1.hiden 

= NO

spaceshipAi_6.hiden 

= NO

spaceshipAi_5.hiden 

= NO

spaceshipAi_4.hiden 

= NO

n = 3

n = 2

n = 1

n = 6

n = 5

n = 4

spaceshipAi_3.hiden 

= NO

1 2 3

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

End

p = ?

N N N

ตร จ บพลังชี ิตยานฝ่าย ัตรู 

atPlayer[a] > deAi[n]

hpAi[n] = hpAi[n] + deAi[n] - atPlayer[a]

End

N

Y

spaceAi = spaceAi - 1

hpAi[n] < 1

Y

N

ตร จ บพลังชี ิตยานฝ่ายผู้เล่น 

atAi[a] > dePlayer[n]

hpPlayer[n] = hpPlayer[n] + dePlayer[n] - atAi[a]

End

N

Y

spacePlayer = spacePlayer - 1

hpPlayer[n] < 1

Y

N

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ตารางท่ี 1 ผลการ  าร จค ามพึงพ ใจข งผู้เล่นเกม 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
การจัด าง งค์ประก บต่าง ข งเกมดู

ยงาม .

ค ามเข้าใจ ิธีการเล่น และระบบข งเกม .
ขนาดภาพและตั ัก รมีค ามชัดเจน 
ระดับค ามยากง่ายข งเกม .
ค ามมีประโยชน์ข งเกม  

จากการพัฒนาเกม งครามกาแล็คซี่  (  ) 
ผู้พัฒนา ามารถ รุปผลที่ได้รับจากการด าเนินงานปัญ า
และ ุป รรคที่พบระ ่างการด าเนินงานพร้ มทั้งแน ทาง
ในการแก้ปัญ า และข้ เ น แนะเพื่ เป็นแน ทาง  า รับผู้
ที่ นใจจะน าโครงงานนี้ไปพัฒนาต่ ใน นาคต ดังนี้ 

ค าม ามารถข งเกม งครามกาแล็คซี่ (  ) 
. ผู้เล่น ามารถเลื กและ างต าแ น่งยานที่เ มาะ ม

เพื่ ท าลายก งยานรบฝ่าย ัตรูใ ้ชนะในแต่ละด่านและปลด
ล็ คด่านที่ ูงก ่า ผู้เล่น ามารถย้ น กลับไปเล่นซ้ าในด่านที่
ปลดล็ คแล้  ในการชนะข งแต่ละครั้งจะได้รับเ รียญเป็น
ค่าต บแทน เพื่ น ามาซื้ ยานรบ รื น ามาพัฒนา
ค าม ามารถข งยานรบใ ้ ูงขึ้น แต่ถ้า ากแพ้ รื มียาน
ระเบิดในระ ่างการ ู้รบยานล านั้นจะ ูญ ายไป  

. ามารถ ยุดเกมระ ่างกันเล่นได้ เมื่ ยุดเกมผู้
เล่นจะ ามารถเลื กที่จะเริ่มเกมใ ม่ กลับไป ู่ น้าเลื ก
ด่าน รื กลับเข้าเกมเพื่ ที่ระบบจะด าเนินการเล่นต่ ไป 
แต่ถ้าผู้เล่น กจากเกมระ ่างการต่ ู้ไป แล้ กลับมาเล่น
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ใ ม่ ผู้เล่นจะไม่ ามารถเล่นในการต่ ู้เดิมได้ จะต้ งท าการ
เลื กด่านที่ปลดล็ คแล้  

. มีค าแนะน า ิธีการเล่นเบื้ งต้นใ ้แก่ผู้เล่น
ข้ จ ากัดข งเกม งครามกาแล็คซี่ (  ) 
. เกม ามารถใช้งานบน ุปกรณ์ประเภท  ที่มี

ระบบปฏิบัติการ  เ ร์ชั่น .  ขึ้นไปเท่านั้น และเกม
ามารถแ ดงผลได้ที่ขนาดจ ภาพ .  นิ้  เท่านั้น 

. เนื่ งจากเป็นเกม  มิติ ท าใ ้ภาพมีค ามกลมกลืน
กัน จึงท าใ ้แยกแยะภาพข งการต่ ู้ยากล าบาก 

. เ ฟเฟคข งยานที่โจมตีและยานที่ถูกโจมตีไม่ชัดเจน
ท าใ ้ค ามเข้าใจข งผู้เล่นที่มีต่ เกมน้ ยลง 

6. เอกสารอ้างอิง
   . ต านานขมังเ ทย์  

. (ระบบ นไลน์). แ ล่งที่มา : :// 

. . / / /
. . 

 ทีมงานกาแล็กซี่ นไลน์ . กาแล็กซี่ นไลน์ . 
(ระบบ นไลน์). แ ล่งที่มา : :// . 

. / . . 
 บุ รา ประก บธรรม. ( ). พฤติกรรมการใช้

ินเท ร์เน็ตเพื่ การ ึก า การติดต่ ื่ าร และ
บันเทิง. ิทยานิพนธ์ ิทยา า ตรม าบัณฑิต. 
ม า ิทยาลัยบูรพา. 
 ิชัย าย ินค า. ( ). การใช้เกมที่มีผลต่ การ
เรียนรู้และค ามคงทนในการจดจ าค าม มาย
ค า ัพท์ภา า ังกฤ ข งนักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีที่ 
. ิทยานิพนธ์ ึก า า ตรม าบัณฑิตบัณฑิต ิยา

ลัย. ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่ 
 รี กูล จิรรัตน์ กุล. ( ). ผลการใช้บทเรียน
ค มพิ เต ร์ประเภทเกม เพื่ ฝึกทัก ะการ ่าน
ภา า ังกฤ ข งนักเรียนชั้นมัธยม ึก าต นต้น. 
ิ ท ย า นิ พ น ธ์  ึ ก า า ต ร บั ณ ฑิ ต ิ ย า ลั ย .

ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่. 
 ิริ รรณ ปัญญากา . ( ). ค าม ัมพันธ์ระ ่าง
ค ามรุนแรงใน ื่ เกม นไลน์กับพฤติกรรมก้า ร้า
ข งเด็ก ัยรุ่นต นปลายในจัง ัดเชียงใ ม่. 
ม า ิทยาลัยเชียงใ ม่.  านัก มุด. 
 . ( ). ผล ิจัยปี  ตลาด
โ ณาดิจิต ล  แ นล้านเ รียญ รัฐ . 
  .  : ราชาโจร ลัด. 
(ระบบ นไลน์). แ ล่งที่มา : 

:// . . / / /

/ . . 
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       ( )  

ท พล ชื่นมาลา 

าขา ิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแ นนิเมชั่น
คณะเทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัยราชภัฏม า ารคาม 

.  

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิต ิเรื่อง GARBAGE MAN 
THE DEVELOPMENT ANIMATION 2D: GARBAGE MAN 

บทคัดย่อ 
การศึ กษาโครงงานครัึ งนี้ มึีวึัตถ ึประสงค ึดึังนี ้ 1) เพื ึอึ

พึัฒนาการ ึต ึนแอน ึเมชึัน 2 ม ึต ึเรืึ อง Garbage Man 2) เพื ึอึ
ศ ึกษาความพ ึงพอใจของนึักศ ึกษาสาขาเทคโนโลยีมึัลต ึมึีเดึียึ
และแอน ึเมชึัน กล ึ มเป ึาหมายคึือ นึักศ ึกษาสาขาเทคโนโลยีึ
มึัลต ึมึีเดึียและแอน ึเมชึัน มหาวึ ทยาลึัยราชภึัฏมหาสารคามึ
เครืึ องมึือที ึใช ึในการศ ึกษา คึือ 1) การ ึตึ นแอน ึเมชึัน 2 ม ึต ึ
เรื่อง Garbage Man 2) แบบประเม นความพ ึงพอใจ การ ึต ึนึ
แอน ึเมชน 2 ม ึต  เรืึ อง Garbage Man สถ ต ึที ึใชึ ในการศึ กษาึ
คึือึค ึาเฉลี ึยและสึ วนเบี ึยงเบนมาตรฐาน ผลการศ ึกษามึีดึังนี ้
1) ได ึสื ึอการ ึตึ นแอน ึเมชึัน 2 ม ึต  เรืึ อง Garbage Man ที ึมีึ
ความยาว 3.00 นาที โดยมึีเนืึ อหาเกี ึยวกึับขยะและความค ึดึ
ที ึสรึ างสรรค ึทางสึังคมสามารถค ึดในส ึ งที ึคนอื ึนมองข ึามได  
2) ผลการประเม ึนความพ ึงพอใจที ึมึีตึ อสืึ อการ ึต ึนแอน ึเมชึัน
2 ม ึต  เรืึ อง Garbage Man ใน ภ าพ รวมมึีระดึับ ความพ  งึ
พอใจที่อย  ในระดับมาก ( x̄ =3.81, S.D.=0.89 ) 

ABSTRACT 
The objectives for this project are 1) to 

develop 2D animation “garbage man” 2) to 
assess Complacency of 2D animation “garbage 
man” the target group was collegian Major of 
Multimedia Technology and  Animation. The  
instruments of the study were 1) 2D animation 
“garbage man” 

and 2) the Complacency assessment of 2D 
animation+  “garbage man” The statistics used 
in the study. The mean and standard deviation. 
The research result has been found that 1) have 
2D animation about “Garbage Man” is 3.00 
minutes long Content on waste and creative way 
to think of what others have overlooked. 2) The 
results of the study were as follow assess 
Complacency of 
2D  animation  “garbage  man”  was  high 
level 
(x̄ =3.81, S.D. =0.89) 

คาสาคัญ: การ์ตูนแ น เมชัน  ม ต  

1. บทนา
ในป ัจจ ุบ ันบ ุคคลที  ม ีค ามค  ด ร  าง รรค ์ แต  ถ ูกกา นด

ด   ย ข  บ ข  าย ค  าม ค  ด ท าง ั งค ม ใ    ยู  แ ต  ใน ก ร  บ ไม  
ามารถทาตามค ามต  งการข งตนเ งได  มากมายน ัก 

ซึ  งค ามค  ด ร  าง รรค ์เป  นการค  ด ลายท  ทาง บ ุคคลที  มี 
การค  ดร  เร   ม ร  าง รรค ์จะม ี งค ์ประก บข ง ค ามร ู  ึกไ  
ต  ป ัญ า ม ีค าม ามารถในการจดจาป ัญ าต  าง  ในการ 
ค  น าแน ทางใ ม   ร ื   ธ ีการที  แตกต  างก ัน กไปในการ 
แก  ป ัญ า น กจากจะต  งแ ง าแน ทางใ ม   แล  ย ัง 
จาเป  นจะต  งปร ับปร ุงแน ทางใ ม   เ ล  านี  ใ   ใช  แก  ไข 
ป ัญ าที  ค  ดขึ  นใน ภาพการณ ์ใ ม   และล ัก ณะ าค ัญข ง
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บ ุคคลในการที  จะแ งตน   าเป  นผ ู ที  ม ีค ามค  ด ร  าง รรค์ 
แรงจ ูงใจนี  ามารถทาใ   บ ุคคลกล  าแ ดงค ามพ  เ ที  ไม  
เ ม ื นใคร กมา ย  างเต  มที ่ เนื  งจากแรงจ ูงใจเป  น    งที่ 
าค ัญ 

ด  ยเทคโนโลย ีที  ม ีการพ ัฒนา ยู ตล ดเ ลา จงทาใ   การ 
ผล  ตแ น  เมช ันม ีการพ ัฒนา ย  างต  เนื  งเช  นก ัน จากการ 
าดท ุก  ร ูป ท ุก  เฟรมบนกระดา   ู ย ุคแ   งการผล  ต 

ด  ยค มพ  เต ร ์ในเ ลาร ดเร   จนทาแ น  เมช ันก ลายมา 
เป  นที  น  ยม ย  างแพร  ลาย ม ีการประย ุกต ์ใช  แ น  เมช ันใน 
ผลงาน ลายประเภท เช  นการ ์ต ูน ภาพยนตร ์ โ ณาทาง 
โทรท ั น์ ร ื แม  กระทั  งเป  นการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต  เป  นต  น 
 ีกทั ้งย ัง ามารถใ   จ  ตน าการค ามค  ด ร  าง รรค ์ที่ นั ก 

กแบบได  นาเ น ถ  ายท ดใ   ถ ูกต  งตรงตามที  ผ ู ื ่ าร 
ต  งการ ประก บก ับภาพที  ม ีค าม ยงาม น  า นใจ ด ึงด ูด 
ายตาข งผู ดู 

จากค าม าค ัญข งค ามค  ด ร  าง รรค ์ซึ  งเป  น  ีก   ธี 
นึ  งที  ใช  ร  างแน ค  ดใ ม   ในการค  ด า   ธ ีการแก  ไขป ัญ า 

แ ล ะ  า ม า ร ถ น า ไป ป ร ะ ย ุก ต ์ใช  ใน ง า น ต  า ง  ได  แ ล ะ 
ค าม าค ัญข งการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต  ที  นา เ าเทคน  ค 
ลาย  ด านมาร มก ันจนเก  ดเป  นการ ์ต ูนแ น  เมชน  ม  ต  ที่ 
ยงาม ผ  ึก าจ ึง นใจที  จะพ ัฒนาการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต  

เร ื ง   ที  ม ีค ามน  า นใจ ม ีเนื  า าระที ่
ดแท รกแ ง  ค  ดแ ละเพื ่ ต บ  น งค าม ต  งการข ง 

จ  นตนาการที  ไม  ามารถเป  นไปได  ในโลกป ัจจ ุบั นทั  ง  ีกทั  ง 
แ น เมชันยังเป็น ื่ ท่ีใช บ กเล าเรื่ งรา ีกด ย 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
. เพื่ พัฒนาการ์ตูนแ น เมชัน  ม ต  เรื่ ง  
. เพ ื  ึก าค ามพ ึงพ ใจข งน ัก  ึก า าขาเทคโนโลยี

มัลต มีเดยีและแ น เมชัน

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
. การเขียนบทดาเน นเรื่ ง
. การ กแบบตั ละคร
. ค ามรู เบื้ งต นเกี่ย กับการ์ตูนแ น เมชัน

. ทฤ ฎี ี

. การพัฒนาการ์ตูนแ น เมชัน  ม ต  ตาม ลัก  

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผ ู   จ ัยได  ดาเน  นการการพ ัฒนาการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต

เรื่ ง   ตาม ลัก  ดังนี ้
. ขั้นต นการเตรียมการผล ต ( )

ผู กึ าได ดาเน นการตามลาดับดังนี้
.  เขียนบทการ์ตูนแ น เมชัน  ม ต  เรื่ ง  
.  เตรยีมเครื่ งมื ในการ าดการ์ตูน
.  เตรียมโปรแกรมที่ใช ร างการ์ตูนแ น เมชัน  ม ต 
.  กแบบ   ตามตั ย างดังน

ภาพที ่   1 ตวัอยา่ง Story
Board 

.  กแบบตั ละคร 

ภาพที ่2 ตวัอย่่างตวัละคร
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.  กแบบฉาก 

ภาพที ่3 ตวัอย่่างฉาก 

ภาพที ่4 ตวัอย่่าง
ฉาก 

.  าดและลง  ีฉาก 

ภาพที ่7 ตวัอย่่างการลงสีฉาก 

ภาพที่ 8 ตวัอย่่างการลงสีฉาก

. ขั้นต นการผล  ต ( )
.  าดและลง ีตั ละคร ลัก 

ภาพที ่5 ตวัอย่่างการลงสีตวัละครหลกั 

ภาพที ่6 ตวัอย่่างการลงสีตวัละครหลกั 

.  นาต ั ละครและฉากมาเคล ื นไ  ด  ยโปรแกรม 
ค มพ เต ร ์

ภาพท 9 ตวอย  ่างการเคลื่อนไหว ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ภาพที ่ 10 ตวัอยา่งการเคลื่ ่ อนไหว ด้วยโปรแกรมคอมพ่ วเตอร์
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รายการ X S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

. ด  านเน้ื าและการด าเน  น
เรื่ ง 

.  .  ปาน 
กลาง 

. ด  านการ กแบบตั ละคร
และฉาก 

.  .  มาก 

.ด านภาพ ภา า และเ ียง .  .  ปานกลาง 
เฉล่ียรวม .  .  มาก 

. ขั้นต น ลังการผล  ต (  )
.  การนา   นประก บทั  ง มดมาประก บก ันโดย

น าแต  ละซ ีน ที ่เค ลื  น ไ เร ียบ ร  ยแล  มาป ระก บ กั น 
ใ     

ภาพที ่  11 ตวัอย่่างภาพการใส   Sound 

Effect 
.  ตร จ บปร ับปร ุงแก  ไขการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต  
  เก บรายละเ ียดข งงานใ   เรยีบร ย 

. จัดทาแบบประเม  นค ามพึงพ ใจ
.  กา น ดก ร บ เน้ื  าที่ จะป ระเม  น โดยแบ  ง

ประเด นที่จะประเม นเป็น  ด าน ดังนี ้
. ด านเนื้ า และการดาเน นเรื่ ง
. ด านการ กแบบตั ละคร และฉาก
. ด านภาพ ภา า และเ ยีง

.  นาแบบประเม  นค ามพ ึงพ ใจที  กแบบไ   ใ   ที่ 
ปรึก าตร จค ามถูกต งและปรบัปรุงแก ไข 

.  พ มพ์แบบประเม นค ามพึงพ ใจฉบับ มบูรณ 

5. ผลการวิจัย
. ผ ล จ าก ก ารพั ฒ น าก าร ์ตู น แ  น  เม ช ัน  ม  ต  เร ื  ง

  ทาใ   ได  การ ์ต ูนที  ม ีเนื  าเกี  ย ก ับ ค ามค  ด 
ที่ ร าง รรค ์ตามภาพตั ย างดังต ไปนี้ 

ภาพที ่ 12 ตวัอย่่างฉากชายหนุ่มกาล่ังคุ้ยขยะ 

ภาพที ่ 13 ตวัอย่่างชายหนุ่มกาลงัประด ษฐส์่ ่่งประด ษฐ ์

ภาพที ่ 14 ตวัอย่่างชายหนุ่มเด นทางไปโรงเรยีน 

ภาพที ่ 15 ตวัอยา่งชายหนุ่มนั่งค ดถงึเรือ่งกองขยะและหุ่นยนตร ์
. ผลการประเม  นค ามพ ึงพ ใจการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต

เรื่ ง   
ตารางที ่   1 ผลการประเม นความพงึพอใจ
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จากตารางที ่  พบ   า การประเม  นค ามพ ึงพ ใจที  ม ี
ต   ื่  ก า ร ์ต ูน แ  น  เม ชั น  ม  ต  เรื่  ง   
ใน ภ า พ ร  ม ม ีร ะ ด ับ ค  า ม พึ ง พ  ใจ ที่  ยู  ใน ร ะ ด ับ ม า ก 
(ˉ .  . . . ) เมื  พ  จารณาเป  นด  านพบ   า ด  านการ 

ก แบ บ ต ั ล ะค รแล ะฉาก ม ีระด ับ ค ามพึ งพ ใจมา ก 
( ˉ .  . . .  ) ร งลงมาค ื  ด  านภาพ ภา าและ 
เ  ียง ( ˉ .  . . .  ) แล ะ ด  าน เน้ื  าแ ล ะก าร 
ดาเน นเรื่ ง ( ˉ .  . . .  ) ตามลาดับ 

6. สรุปผลการวิจัย
. ผลจากการ ร  างการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต  ทาใ   ได

การ ์ต ูนเร ื ง   ในร ูปแบบ  ม  ต  ที  ม ีค ามยา  
 นาที โดยม ีเนื  าเกี  ย ก ับ ชาย นุ  มคน นึ  งที  เ   นขยะ 

มากมาย ยู ร บตั ท ุก  ัน จนทนไม  ไ ทีจ่ะนาเ าขยะนัน้มา 
ผน กก ับค ามค  ดที  ร  าง รรค ์ ามารถค  ด    งประด  ฐ ์ที  ทา 
จากเ ขยะแล  นามาพ ัฒนาบ  านเม ื งใ   น  า ย ู ย   งขึ  น ตาม 
ภาพตั ย างดังนี ้

ภาพที ่  17 ตวัอย่่างภาพรวมของงานท่ั่้งหมด 

. ผลจากการป ระเม  น ค ามพึ งพ ใจจากน ัก  ึก  า
าขาเทคโนโลย ีม ัลต  ม ีเด ียและ แ น  เมช ัน ที  ม ีต   การ ์ต ูน 

แ น  เมช ัน  ม  ต  เร ื ง   ในภาพร มม ีระด ับ 
ค ามพึ งพ ใจที  ยู  ใน ระด ับ มาก (ˉ .  . . .  ) 
เม ื พ  จารณ าเป  นด  านพบ   า ด  านการ กแบบต ั ละคร 
และฉาก มีระดับค ามพึงพ ใจมาก ( ˉ .  . . .  ) 
ร  ง ล ง ม า คื  ด  า น ภ า พ ภ า  า แ ล ะ เ ี ย ง ( ˉ .  
. . .  ) แ ล ะ ด  า น เน้ื   า แ ล ะ ก า ร ด า เน  น เ รื่  ง 

( ˉ .  . . .  ) ตามลาดบั 

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึึกษาไปใช้ 

 . ก า ร ์ต ูน แ  น  เม ช ัน  ม  ต  เรื่  ง   
เป  นการ ์ต ูนที  ม ีเนื  าเกี  ย ก ับ ชาย นุ  มคน นึ  งก ับเ ขยะ 
ที  ด ูแล  ามารถทาใ   ค ามรู  ค ามเพล  ดเพล  น น ุก นาน 
แก คนดูได  

. ามารถนาการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต  เร ื ง 
 ใ   เด  กและบ ุคคลทั  ไปด ูเพื  ปล ูกฝ ังจ  ต าน ึกข งการ 

ท ้งขยะใ  ถูกท่ี 
. ามารถนาการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต  เร ื ง 
 ไป  ึก าในการทาการ ์ต ูนแ น  เมช ัน  ม  ต  ในแบบ ื  น 

ต ไปได  
ข้อเสนอแนะในการทาโครงงานคร้ังต่อไป 

. ค รเตรียมค ามพร มในการ ร างการ์ตูนแ น เมชัน 
 ม  ต  

. เ  ียงบ รรยายแข  งเก  น ไป ไม  เข  าก ับ งาน ที ่ท า ค ร
บรรยายใ   ได ารมณม์ากก  านี ้

. ค รที  จะเร ียนร ู เทคน  คการทาแ น  เมช ันเพ   มเต  มใ
มากย ง่ขึ  น เชน การเคลื่ นไ ข งตั ละครค รทาท  าทางใ   
เ ม ื นจร  งมากก   านี้ การลง  ีพื  น ล ังใ   กลมกล ืนก ับต ั  
ละคร
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8. เอกสารอ้างอิง
 ชะลูด น ่มเ ม . ( ). งค์ประก บ  ลปะ. กรุงเทพ : 

. 
 ธรรมปพน ล ี าน ยโชค. ( ).   . 
กรุงเทพ :  . 

 ารานุกรมไทย า รับเยา ชน . ขั้นต นในการทา 
แ น  เมชัน ( นไลน)์. แ ล งที่มา : ://  

. . / / / / .  
. . 

 ตุลาคม  
 . ค ามรู เกีย่ กับการเขียนบทเบื้ งต  น 
( นไลน)์. แ ล งที่มา : :// . .  
/ / /  

.  ม ถนุายน  
 . ทฤ ฎี  ี( นไลน)์. แ ล งท ี มา : 

:// . . /  
 

/ 
.  ม ถุนายน  

 . การเขียน   ( นไลน์). 
แ ล งที่มา : :// . . /  
/ / /  

 
/.  ม ถุนายน 

. 
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An iOS game about basic arithmetic for children 
developed using SpriteKit 
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Abstract—Many children like to play tablet or iPad games, but 
parents are concerned that some games don’t have enough 
educational value. This iOS application developed using Sprite 
Kit framework because Apple generated it for 2D games. This is 
an educational game for use in the classroom and at home. The 
game is to help children understand and use basic arithmetic by 
using addition to pass levels in the game. The benefit of the game 
is to motivate children to practice their calculation skills. To 
increase the interest of players, they can compete with friends 
and can play everywhere. 

Keywords—math game; math trainning; iPad game; basic 
arithmetic skill. 

I.  INTRODUCTION 
In the past, there were not many smartphones or tablets. But 

nowadays, there are many devices and from the survey 
findings, “Mobile Devices Use Among Young Kids” [1], 
ninety percent of parents in Southeast Asia allow their children 
to use devices. Children use device mainly for gaming and 
video. One of 10 reasons why handheld devices should be 
banned for children under the age of 12 [2] is screen addiction. 
Health expert says excessive time spent on phones, tablets can 
affect childhood development [3] and in a study identifying 
protective factor of game addition in children and adolescents 
[4] says in same that “When children play smartphones, some 
skills will not develop as they should.” So I think that at least 
in the game, children should be developing basic mathematics 
skills. For these reasons, this reseach aims to design the 
application that encourages children playing games to not 
spend their time in vain.  

This project develops an arithmetic game for practising 
basic calculation skill amongst children from grade 1 to 6 and 
for improving concentration by completing levels within 
agiven time. The game supports Thai language, making it easy 
to understand for Thai children. The game runs on iOS 
operating system by Apple Inc. and the game was developed 
using Xcode 7 [5]. Apps are usually developed using 
Objective-C [6] programming language to developed iOS or 
OS X applications. However, Swift [7] is the new 
programming language for developing application on iOS and 
maybe replace Objective-C in the future. Therefore, this project 
also uses Swift for developing the game. Furthermore, iOS has 

a framework for building games called SpriteKit [8] which is 
used in this project. 

II. DESIGN, IMPLEMENTATION AND TESTING

A. Design 
The initial design of this application was on paper in order 

to explore different types of gameplay. The difficulty of each 
level is adapted from standard mathematic exercises for 
primary school children [9, 10]. When user starts playing, the 
game will show a grid of numbers, timer on the top left, score 
on the top middle and pause button on the top right. In the 
middle is an answer. This part of the game does not involve 
any Thai so can be understood by any children. 

B. Implementation 
After defining the problem and think of the ways to solve 

the problem. Started by learning about Swift programming 
language and design the game structure and its interface. After 
that, used Xcode 7 to develop this application. 

Figure 1: Structure of LinkDaMath. 

       ( )  
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According to Figure 1 the diagram shows the structure of 
the game including 5 main pages of the game: 

1. Home page (Figure 2). Players can select “เริ่มเกม” to
play or “หัดเล่น” for tutorial 

2. Select level (Figure 3). When a player is selects “เริ่มเกม”
to the game displays the levels. This game has 5 levels. 
Each level has a different difficulty. 

3. Game tutorial (Figure 4).
4. Game play (Figure 5). The player can play by dragging

each number combination to the sum.
5. Score page (Figure 6). After the player enter name, the

game will show name of the highest score from 1 to 5.

Figure 2: Home page 

Figure 3: Select level 

Figure 4: Game tutorial 

Figure 5: Play game 
�

� � �
Figure 6: Ranked score. 

When the game starts, it will show sum first. Then the 
player can combine each number because it is stuck randomly 
by dragging them together within 90 seconds. If the player 
uses more than two words, the score will increase by multiply. 

C. Data Collection 
The open-source libraries in the game help management 

data and graphics of the game. This feature is RealmSwift. So 
it used to store player’s name and score. 

The another one is Google Analytics. It helps analyze the 
statistics about visitor and user behavior. So it can be used for 
statistics about visitors, traffic, content and goals 
automatically after connect to the internet [11]. 

D. Testing 
First test by a small group of students in Naresuan 

University. They found some errors when dragging their 
finger across the number blocks. After fixing all the errors, the 
app was ready to be tested on children. 

On 26th November 2015, the application was tested with 
students in grade 1, 2, 4 and 5 at Wattammakaset School. A 
total of 70 students were able to play the app for a short time 
of approximately 15 minutes. The usage data was collected 
with Google Analytics.  

       ( )  
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III. RESULTS AND CONCLUSION

From the experiment in school, a number of problems 
were found problems of the application: 

1. The tutorial was hard to understand and could be made
easier for students to learn how to play.

2. Some of students said that too little time.
3. Many students said the game was fun to play but had

bugs sometimes.
4. Some small issues in the UI, for example: a star on

background image looks like decimal point in answer.

Figure 7: Graph converts from data in Google Analytics. 

Some interesting features are observed from the data 
collected by Google Analytics. According to the graph in 
Figure 7 it shows that red line and brown line look similar. 
The difference in level 1 between grade 5 and grade 4 is about 
175 score, level 2 is 154, level 3 is 242.27, level 4 is 68.94 and 
grade 5 is 136.61. Grade 5 is higher than grade 4 in every 
level. The scoring average will rise according to grade of 
students. And if the more difficulty increases, score will 
decrease. 

This application is appropriate for children aged 
approximate 6-13 years old in improving their basic calculated 
skill and encourage them to spend their free time in the benefit 
game. This application was developed from Xcode, and using 
Google Analytics for user behavior. In this project, coding is 
more difficult because of many game logics and it often error. 
When Xcode has updated to the newest version the most 
problems are about syntax errors. The application tested with 
two groups. The first group was students at Naresuan 
University and the second was students at Wattammakaset 
School. In the future, there will be new features to the game 
such as subtraction, multiply or division and have achieved. 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ
ออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องควันแห่งความตาย2) เพื่อ
ประเมินคุณภาพ อินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตาย 
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน3) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ อินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความ
ตาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) อินโฟกราฟิก เรื่อง
ควันแห่งความตาย 2) แบบประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิก 
เรื่อง ควันแห่งความตาย 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
อินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตายผลการศึกษาพบว่า 1) 
ได้อินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตาย มีความยาว 4.08 
นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวจากปัญหาของบุหรี่หรอืยาเสพติดเริ่ม
ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะสารพิษต่างๆที่อยู่ในบุหรี่ ต่างท าให้
เกิดโรคร้ายแรงได้มากมาย 2. ผลจากการประเมินคุณภาพ
อินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตายพบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด(x =4.62, S.D.=0.50) 3)ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจอินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความ
ตายพบว่า ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (x = 4.35 , 
S.D. = 0.65) 

ABSTRACT 
             The objectives for this project are 1) to 
Infographic Design “Smoke of  Dead”  

2) to assess quality of design “Smoke of  Dead”.
3) The target group was three person. To evaluate
the satisfaction Students in multimedia 
technology, and the animation.  Instruments used 
in the study. 1) Infographic “Smoke of  Dead” 2) 
the quality assessment of  Infographic “Smoke of 
Dead” 3) the satisfaction assessment of 
Infographic Design “Smoke of  Dead”.  
The results of the study were as follow 1) 
Infographic “Smoke of  Dead” Length 4.08 
minutes The contents about the problem of 
smoking or drugs the toxins that are found in 
cigarettes cause serious disease. 2) The result of 
quality evaluation Infographic “Smoke of  Dead” 
In total, at the highest level. (x  =4.62, S.D.=0.50) 3) 
The results from the evaluation of satisfaction 
Infographic “Smoke of  Dead” In total, found at a 
high level. (x  = 4.35 , S.D. = 0.65). 

1.บทน า
ปัญหายาเสพติดในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเป็น

ปัญหาร้ายแรงที่สุดของประเทศไทย เพราะปัญหายาเสพติด
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โดยเฉพาะสารโพลีไซคลิกโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในบุหรี่ได้
แพร่ระบาดในหมู่เด็ก เยาวชน ครอบครัวในทุกชุมชน ทุก
ต าบล ทุกอ าเภอ ทุกจังหวัด ในอดีตที่ผ่านมาผู้ติดยาเสพติด
ส่วนใหญ่คือผู้ที่อยู่ในวัยท างาน ผู้ขายยาเสพติดส่วนใหญ่
ได้แก่ กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจประกอบธุรกิจในด้านยา
เสพติดโดยตรงแต่ปัจจุบันผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ คือ เด็ก
และเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นเป้าหมายส าคัญของ
ผู้ค้ายาเสพติด ส่วนผู้ขายยาเสพติดนั้น นอกจากมีเยาวชน
และบุคคลทั่วไปเป็นผู้ค้าแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจน
ครูบาอาจารย์และแม่บ้านเข้าร่วมในขบวนการค้ายาเสพติด
ด้วย สภาพการณ์เช่นนี้เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทยซึ่ง
เคยเป็นสังคมที่เกรงกลัวและรังเกียจยาเสพติดทุกชนิด แต่
ในปัจจุบันกลับเข้าไปคลุกคลี ถือว่ายาเสพติดเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตของครอบครัว ปัญหาของสารพิษในบุหรี่จึง
กลายเป็นปัญหาร้ายแรงที่ยากจะแก้ไขในยุคปัจจุบัน การสูบ
บุหรี่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ 
การสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด ประมาณ 
80-90% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ 
นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของโรคปอดอื่นๆ เช่น โรคถุงลม
โป่งพองหญิงมีครรภ์ที่สูบบุหรี่มีโอกาสแท้งลูกมากขึ้น และ
เด็กที่คลอดออกมาอาจมีน้ าหนักน้อยกว่าปกติ การสูบบุหรี่
ยังเพิ่มโอกาสของอาการหัวใจวาย และโรคมะเร็งประเภท
อื่น ๆ อีกด้วย ผู้สูบบุหรี่อาจดูแก่กว่าปกติเนื่องจากควันบุหรี่
จะเพิ่มรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง เนื่องจากการสูบบุหรี่มีผล
เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม ดังนั้นอาจส่งผลให้ผู้สูบมีน้ าหนัก
ลดลง สารพิษที่อยู่ในบุหรี่มีมากกว่า 7,000 ชนิด เนื่องจาก
สารเคมีกว่า 7,000 ชนิดไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายในทันที  จึง
ท าให้คนท่ีสูบบุหรี่ ไม่ได้สนใจสุขภาพตนเอง แต่รู้หรือไหมว่า 
สารพิษจะค่อยๆ สะสม และเริ่มแสดงอาการเมื่อสูบต่อเนื่อง 
5-10 ปี เป็นขั้นต่ า ส่วนปริมาณการสูบก็มีผลเช่นกัน ถ้าสูบ
มากจะเห็นผลเร็ว สูบน้อยจะเห็นผลช้ากว่า แต่เห็นผลกับทุก
คน คนที่เลิกได้เร็ว ก็จะได้สารพิษในระดับที่น้อยกว่าคนที่
สูบเป็นระยะเวลานาน    

ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มีการพัฒนาอย่างล้าสมัยซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อ
การใช้งาน งานกราฟิกเคลื่อนไหวเริ่มมีบทบาทมากขึ้นใน
ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการน าเสนอ สื่อมัลติมี เดียต่างๆใน
รูปแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นการน าเสนอข้อมูลด้วย 
อินโฟกราฟิก เป็นการน าข้อมูล ท่ีเข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็น
ตัวหนังสือจ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่างๆสามารถ
เล่าเรื่องราวได้แม้ดูแค่ ภาพที่น าเสนอด้วยการใช้กราฟิกที่
ช่วยเพิ่มความสวยงาม หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง 
แสดงออกมาจึงจะ ดึงดูดความสนใจได้ดี 
จากปัญหาของบุหรี่หรือยาเสพติดเริ่มร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะสารพิษต่างๆที่อยู่ในบุหรี่ ต่างท าให้เกิดโรคร้ายแรงได้
มากมาย แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ผู้
ศึกษาจึงสนใจที่จะออกแบบสื่อ อินโฟกราฟิก เรื่องควันใน
บุหรี่ โดยการด าเนินเรื่องราวด้วยภาพกราฟิกที่สวยงามการ
น าข้อมูลตัวหนังสือจ านวนมากๆ มาจัดท าในรูปแบบของ
ภาพกราฟิกที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น การออกแบบฉากสีสันที่
สวยงาม ตัวการ์ตูนและเสียงพากย์ที่จะท าให้ผู้รับสารสนใจ
ในข้อมูลที่จะน าเสนอและจดจ าข้อมูลที่น าเสนอได้มากยิ่งขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง ควันแห่งความ

ตาย ให้มีคุณภาพ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตาย 

3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
1. ความเป็นมาของบุหรี่
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก
3. หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก
4. ทฤษฎีสี
5. ขั้นตอนการผลิตอินโฟกราฟิกตามหลัก 3P
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4. วิธีด าเนินการวิจัย
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์งานเขียนเนื้อเรื่องและได้ก าหนด

เนื้อหาความเหมาะสมแล้วน ามาออกแบบด าเนินการ
ตามล าดับดังนี้ 

1.1.2 เตรียมเครื่องมือในการออกแบบ 

-ดินสอ 

-ยาลบ 

-กระดาษ 

-คอมพิวเตอร์ 
-โปรแกรม

   ภาพที่ 1 ตวัอยา่ง Story Board 

1.5 ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ 

ภาพที ่2 ตัวอย่างสัญลักษณ ์

2. ขั้นตอนการผลิต (Production)

  -ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ ตามที่ออกแบบไว้ 

ภาพที ่3 ตัวอย่างการดราฟแผนที ่

ภาพที ่4 ตัวอย่างการลงสีภาพสัญลักษณ์ 

- น าภาพสัญลักษณ์และฉากมาท าการเคลื่อนไหว Adobe 

After Effects CS6 

ภาพประกอบที่ 5 ก าหนดต าแหน่งที่จะให้ภาพสัญลักษณ์ปรากฏ 

ภาพประกอบที่ 6 น าภาพสัญลักษณ์มาจัดท าในรูปแบบ POP UP 
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3. Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลิต)
ในขั้นตอนหลังการผลิตผู้ศึกษาจะมีขั้นตอน ดังนี ้
3.1 น าไฟล์ MP4 ที่ Render เรียบร้อยแล้วมาตัดต่อให้เป็น
เรื่องในโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 

 ภาพที่ 7 ใส่เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ 

3. ทดลองแล้วปรับปรุงแก้ไขอินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่ง
ความตาย 

  3.1) การน าเสนองานในรูปแบบวีดีโอ   
  3.2) ทดลองและปรับปรุงแก้ไข  

   3.3) เก็บหลายละเอียดของงานท้ังหมด 

   3.4) ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษา 
4. จัดท าแบบประเมินคุณภาพ

 4.1 ก าหนดกรอบเนื้อหาที่จะประเมิน โดยแบ่ง
ประเด็นท่ีจะประเมินเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านเนื้อหา และการด าเนินเรื่อง
2. ด้านการออกแบบ
3. ด้านภาพ ภาษา และเสียง

         4.2 น าแบบคุณภาพที่ออกแบบไว้ให้ที่ปรึกษาตรวจ
ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

 4.3 พิมพ์แบบคุณภาพฉบับสมบูรณ์ 
5. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ

 5.1 ก าหนดกรอบเนื้อหาที่จะประเมิน โดยแบ่ง
ประเด็นท่ีจะประเมินเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านเนื้อหา และการด าเนินเรื่อง
2. ด้านการออกแบบ
3. ด้านภาพ ภาษา และเสียง

         5.2 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ออกแบบไว้ให้ที่
ปรึกษาตรวจความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

 5.3 พิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
6. ผลการวิจัย

1. ผลจากการออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่ง
ความตาย ท าให้ได้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตาย
ที่มีความยาว 3.45 นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของ
บุหรี่ อันตรายจากบุหรี่และอันตรายจากสารพิษในควันบุหรี่
ที่เข้าไปท าร้ายอวัยวะต่างๆในร่างกายท าให้เกิดโรคร้าย
มากมายตามภาพตัวอย่างต่อไปนี้ 

ภาพที ่8 ตัวอย่างประชากรที่ติดบุหรี ่

ภาพที ่9 ตัวอย่างประเภทของบุหรี ่

ภาพที ่10 ตัวอย่างสารพิษในบหุรี่ 
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ภาพที่ 11 ตัวอยา่งวิธีการเลิกสูบบุหรี ่

2. ผลการประเมินคุณภาพอินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่ง
ความตาย 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการ X S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 4.42 0.51 มาก 
2. ด้านการออกแบบ 4.78 0.49 มากที่สุด 
3.ด้านภาพ ภาษา และเสียง 4.67 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.50 มากที่สุด 

    จากตารางที่ 1 พบว่าผลประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 
ทั้ง 3 ท่าน ที่มีต่อสื่อการออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง ควัน
แห่งความตาย โดยภาพรวมมีระดบัภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(x = 4.62 , S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ความเหมาะสมของเสียงบรรยายที่ใช้มีระดับ มากที่สุด (x  = 

5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสีที่ใช้ 
(x =5.00, S.D. =0.00) และเสียงดนตรีที่ใช้ มีระดับมากที่สุด 
(x  = 5.00 , S.D. = 0.00) ตามล าดับ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจอินโฟกราฟิก เรื่อง
ควันแห่งความตาย 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการ X S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความสวยงานภาพสัญลักษณ์ 4.38 0.55 พอใจ
มาก 

2. ความเหมาะของสีที่ใช้   4.26 0.62 พอใจมาก 
3.เสียงท่ีใช้ในการบรรยาย 4.41 0.74 พอใจมาก 
เสียงดนตรีประกอบ 4.38 0.70 พอใจมาก 
ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.56 0.56 พอใจมาก

ที่สุด 
ความน่าสนใจภาพสัญลักษณ์ 4,26 0.71 พอใจมาก 
กา ร เ คลื่ อ น ไหวของภา พ
สัญลักษณ์      

4.12 0.69 พอใจมาก 

ได้ความเพลิดเพลิน 4.12 0.62 พอใจมาก 
 สามารถปลูกผังจิตส านึกใน
เรื่องของบุหรี่      

4.39 0.66 พอใจมาก 

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ 

4.59 0.50 พอใจมาก
ที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.65 พอใจมาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสื่อการออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่ง
ความตาย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 

4.35 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
(x  = 4.59 , S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ความน่าสนใจของ
เนื้อหา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (x  = 4.56 , S.D. = 

0.56) ตามล าดับ 

6. สรุปผลการวิจัย
1. ผลจากการออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่ง

ความตาย ท าให้ได้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตาย
ที่มีความยาว 4.08 นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของ
บุหรี่ อันตรายจากบุหรี่และอันตรายจากสารพิษในควันบุหรี่
ความตาย ท าให้ได้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตาย
ที่มีความยาว 4.08 นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของ
บุหรี่ อันตรายจากบุหรี่และอันตรายจากสารพิษในควันบุหรี่ 

2. ผลจากการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน
3 ท่าน ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ควันแห่งความตาย ใน
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ภาพรวมในแต่ละด้านมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x = 4.62, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นหัวข้อพบว่า 
หัวข้อด้าน การออกแบบ มีระดับมากที่สุด (x =4.78, S.D. = 

0.49) รองลงมาคือหัวข้อด้านภาพ ภาษาและเสียง มีระดับ
ความคุณภาพมากที่สุด (x =4.67, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 

3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(x =4.35, S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด (x = 4.68 , S.D.= 0.48) รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของเสียงที่ใช้ในการบรรยาย  มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด (x =4.55, S.D.= 0.67) ตามล าดับ 

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1. สามารถใช้เป็นสื่อในเรื่องของยาเสพติด
2. สามารถจัดท าออกมาในรูปแบบโปสเตอร์ได้
3. สามารถจัดท าเป็ฯสื่อการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
1. น าข้อมูลมาสรุปให้เข้าใจง่าย
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการสร้างอินโฟกราฟิก ให้มากข้ึน
3. ควรศึกษาและค้นหารูปภาพสญัลักษณ์ที่ท าให้ผู้ดู

เข้าใจง่าย 

8. เอกสารอ้างอิง
นัจภัค มีอุสาห์. (2557). เรื่อง อิทธิพลของชุดข้อมูลและสีสัน
ต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพ 

   อินโฟกราฟิก. มหาวิทยาลัยราชภฎัมหาสารคาม. 
ปวีณา เขียวแก้ว.(2557). เรื่องการออกแบบสื่อโมชันกราฟิก 
เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

       เมืองตักศิลานคร. มหาวทิยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม. 
พงศ์ลือฤทธ์ิ มีที. (2557). เรื่องการออกแบบโมชั่นกราฟิก 
เรื่องปัญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย. 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 
 วิชา มหาคุณ. (2551). การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด. กรุงเทพฯ 

 วุธวารศุภสวสัดิ์ ปรดิิ์มนสัวัฒนสิร.ิ (2553). อินโฟกราฟิก 
(inforgraphics).  

ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558. 

http://www.bloggang.com 

/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=09-

2010&date=03&group=71&gblog=26 

 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคณุภาพ
เยาวชน. (2555). 

       ประวัติความเป็นมาของอินโฟกราฟิก. ค้นเมื่อ 25 
กุมภาพันธ์ 2558.  

http://www.qlf.or.th/Mobile/Details?contentId=

300 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ. (2557). 

โทษของบุหรี่.  
       ค้นเมื่อ 25กุภาพันธ์ 2558.  

http://www.thaihealth.or.th/tag/โทษของบุหรี่/ 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ. (2556). ขั้นตอนในการท า
แอนิเมชัน.  
       ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558. 

http://kanchanapisek.or.th  

สฤณี อาชวานันทกุล. (2555). อินโฟกราฟฟิกท่ีดี (1): ข้อมูล
คือหัวใจ. ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558.    

http://thaipublica.org  

อมรวัฒน์ ชัยจินดารตัน์. (2557). โครงการออกแบบสื่อ
อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่องโลกมติิ 
 เดียว. ค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2558. 

http://www.rsu.ac.th 

/rsuconference/proceeding2014/files/fullpaper/  

1380



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

โปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ าให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 
Applications Software to Remind the Patient’s Alzheimer 

ศรีวัลลภ สันทัด1, จุฑาวุฒิ จันทรมาลี2, นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ3 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

i.joke@hotmail.com, juthawut_cha@dusit.ac.th, Nipat_man@dusit.ac.th

บทคัดย่อ 

    โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เป็น
กลุ่มอาการซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการท างานของสมอง 
หลายด้านพร้อมๆ กัน เป็นความเสื่อมถอยของสมองส่วน
ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
จดจ าข้อมูลต่าง ๆ เมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกท าลายลงอาการที่
ส าคัญของผู้ป่วยอัลไซเมอร์จึงเป็นอาการที่ เกี่ยวข้องกับ
ความจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจ าระยะสั้น ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความบกพร่องของสมรรถนะ
ทางสมอง (Cognitive Impairment) มีความผิดปกติในการ
ใช้ภาษา การค านวณ ความคิดริเริ่มเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลง
ด้านพฤติกรรมทางอารมณ์  จากสาเหตุข้างต้นผู้วิจัยได้มี
แนวคิดจัดท า โปรแกรมประยุกต์ เพื่อกระตุ้นความคิด 
ความจ า และการตัดสินใจให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์  บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาโดยใช้หลักการทักษะ
ทางสติปัญญา เช่น การตอบค าถาม อ่านหนังสือ การบวกเลข
และเกม ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วย
ให้กับผู้ป่ วยทางด้านนี้ ยั งมีค่อนข้างน้อย ผู้ วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเป็นสื่อกระตุ้น
ทักษะความจ า กระบวนทางการคิด วิเคราะห์ และการอ่าน
ให้กับผู้ป่วยเพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

ค าส าคัญ: โปรแกรมประยุกต์, โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 

Alzheimer's disease is a syndrome which is caused 
by abnormalities in brain function. Many of the 
simultaneous decline of the hippocampus part of 
the brain. which plays an important role in 
remembering the information on these brain cells  
are destroyed, the symptoms of patients with 
Alzheimer's symptoms are related to memory. 
especially short-term memory. It can affect the 
daily life. There are problems in cognitive 
impairment, a diminished capacity of the brain 
disorders in language computing initiatives 
understand. The changes in behavior, emotional. 
From the above reasons, the researchers prepared 
a concept. Applications to provoke thought, 
memory and decision-making for Alzheimer's 
patients. On the operating system Android. 
Developed using principles of cognitive skills such 
as answering questions, reading the game and a 
positive number. The current application that was 
developed to help patients with this side, there 
are quite a few. The research is important for the 
media to develop programs to stimulate memory 
skills. Process Analytical Thinking and reading to 
patients for use in the future.  
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1. บทน า
      เนื่องจากประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

โดยผู้สูงอายุส่วนมาก ตั้งแต่อายุ 65 ปี ขึ้นไป มีความเสื่อม
ระบบการท างานของร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาท 
ความจ าเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคนี้
ประมาณ 2-4 % ส่งผลกระทบต่ออวัยวะการท างานของ
ร่างกายผิดปกติ [13] [14] [15] สูญเสียความทรงจ าระยะยาว 
มีปัญหาด้านการใช้ภาษา สับสนเรื่องทิศทาง สิ่งที่เคยท าเป็น
กิจวัตรเริ่มท าไม่เป็น ไม่สามารถตัดสินใจได้ ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่
เป็นนามธรรม  สติปัญญาความเฉลียวฉลาดและทักษะต่างๆ 
ลดลง [8]  

 ดังนั้นการทดสอบการด้านความจ า หรือความฉลาด
ทางด้านสติปัญญา มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ [11] [12] จึงท าให้ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ าให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในการใช้
สมองในการคิด วิเคราะห์ เช่น การฝึกแก้ไขปัญหา การใช้ไหว
พริบ เพื่อตอบค าถาม และมีอารมณ์สนุกเพลิดเพลินกับ
โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อวัดความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ ความจ า

การอ่านและการค านวณตามอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 
2.2 เพื่ อฝึกการแก้ ไขปัญหา ปริศนา ได้รวดเร็ว ใน

ระยะเวลาสั้น ๆ ในการตอบค าถามและสามารถปรับระดับ
ตามความสามารถของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เมื่อเล่นเกมได้ 

2.3 เพื่อให้เกิดทักษะ จินตนาการ ไหวพริบ และความคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ให้สูงข้ึนได้ 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ าให้กับ

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั้น ผู้วิจัยจ าเป็นต้องทราบถึงข้อมูลและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
พกพาแท็ปเล็ต ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เวอร์ชันล่าสุด (Android 5.0 Lollipop) [1] และ
โปรแกรมส่ วนต่ อประสานกับผู้ ใช้  (User Interface) ที่
เรียกว่า แอนดรอยด์ เดเวล็อปเมนต์คิด (SDK: Android 

Software Development Kit) [2] ซึ่ งประกอบไปด้วยชุด
เครื่องมือที่ครอบคลุมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ส่วนในการ
ท าให้โปรแกรมประยุกต์สามารถท างานในรูปแบบการโต้ตอบ 
(Interaction) ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยใช้
โปรแกรมแอคชันสคริป (ActionScript) [3] เพื่อช่วยในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง เช่น คลิกเมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ 
ส่วนการสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
มากขึ้นจะต้องใช้โปรแกรมอะดอบีชีเอส 6  (Adobe Flash 
Professional CS6) [4] เข้ามาในการประมวลผลและสั่งงาน
อุปกรณ์พกพาแท็บเล็ต (Tablet) ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
จ าเป็นต้องใช้ภาษายูเอ็มแอล (UML: Unified Modeling 
Language) [5] และท าการศึกษาความหมายในการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุในส่วนของไดอะเกรม 
[6] ในรูปแบบของยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
[7] นอกจากน้ีแล้วผู้พัฒนาได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
[9][10] ที่มีความใกล้เคียง เพื่อเป็นแนวทางและช่วยให้การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนด้วย 

4. ขั้นตอนด าเนินงาน
     การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ า

ให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ได้มีการออกแบบระบบด้วยยูสเคส
ไดอะแกรมเพื่อให้เห็นภาพรวมของการท างานทั้งระบบ ซึ่ง
ช่วยให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น แสดงได้ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 Use Case Diagram โปรแกรมประยุกต ์
       เพื่อกระตุ้นความจ าให้กับผูป้่วยอัลไซเมอร ์

  ส่วนของโปรแกรมประยุกต์ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเมนู
หน้าจอต่าง ๆ เพื่อควบคุมสั่งการท างาน แสดงได้ดังภาพที่ 2  

ภาพที่ 2 แสดงเมนหูน้าจอเพื่อเขา้สู่ระบบ 

    หลังจากกดปุ่มเพลย์เพื่อเข้าสู่การท างานของโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ าส าหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จะแบ่ง
โหมดการท างานต่าง ๆ  แสดงได้ดังภาพที่ 3  ประกอบด้วย  

1. โหมดความรู้เบื้องต้น เป็นภาพนิ่งพร้อมเสียงบรรยาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

2. โหมดการดูแลผู้ป่วย เป็นภาพนิ่งพร้อมเสียงบรรยาย
วิธีการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

3. โหมดการป้องกัน เป็นภาพนิ่งพร้อมเสียงบรรยาย
วิธีการป้องกันส าหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

4. โหมดการออกก าลังสมอง เป็นภาพนิ่งพร้อมเสียง
บรรยายวิธีการออกก าลังสมอง เป็นการฝึกให้สมองส่วนต่างๆ 
มีการท างานท่ีประสานสัมพันธ์กัน ท าให้ระบบการท างานของ
สมองแข็งแรงและมีพลังขึ้นส าหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

5. โหมดเกม เป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ า
ให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเมนูเลือกโหมดโปรแกรม 

      ขั้นตอนการก าหนดโหมดเกมเพื่อท าการแบ่งกลุ่มตาม
ระดับระยะอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ [11] แบ่งเป็น  
      ระยะแรกเริ่ม ซึ่งผู้ป่วยจะเริ่มสูญเสียวความทรงจ าระยะ
สั้น ไม่สามารถจ าอะไรใหม่ ๆ ได้ และเริ่มจ าอดีตไม่ได้ ใน
ที่สุดก็จะจ าไม่ได้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไร 
      ระยะแรกกลาง ผู้ป่วยจะเห็นภาพหลอน หูแว่ว มี
พฤติกรรมก้าวร้าว ถ้าถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว ก็อาจเดินออก
จากบ้านแล้วหาทางกลับบ้านไม่ได้เลย 
      ระยะสุดท้าย สมองจะถูกท าลายไม่สามารถควบคุมการ
ท างานต่าง ๆ ของร่างกายและเสียชีวิตในท่ีสุด ซึ่งอาจกินเวลา 
3 – 20 ปี นับตั่งแต่เริ่มมีอาการ 
     โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์อาการระยะ
เริ่มแรก มาช่วยทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
กระตุ้นความจ าในโหมดเกมจ านวน 5 ท่าน และได้แบ่งกลุ่ม
เกม ดังนี ้

  กลุ่มที่ 1 (ทางการคิด วิเคราะห์ ความจ า การอ่านและ 
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        การค านวณ) เช่น เกมบวกเลข 
  กลุ่มที่ 2 (การแก้ไขปัญหาจากปริศนาได้รวดเร็วใน 

 ระยะเวลาสั้น ๆ ในการตอบค าถาม) เช่น เกม 
        ค าถาม-ตอบ, เกมดูภาพ-ตอบ 

  กลุ่มที่ 3 (ทักษะ จินตนาการ ไหวพริบ และความคิด 
 สร้างสรรค์จากการเรียนรู้) เช่น เกมตัวเลขใด 
 หายไป, เกมเติมค า 

  โดยแต่และกลุ่ม แสดงได้ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเมนูโหมดเกมแยกเป็นกลุ่ม 

5. ผลการพัฒนาระบบ
เมื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามโหมดที่ 

1- โหมดที่ 4 แล้ว หากต้องการที่จะเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์
เพื่อกระตุ้นความจ าให้กับตัวเองก็สามารถเลือกเพื่อเข้าสู่
โหมดเกมผ่านแอพพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งในโหมดเกมได้
แบ่งกลุ่มของเกมตามที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น ดังนั้นเพื่อวัด
ความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ ความจ า การอ่านและ
การค านวณตามอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ให้เลือกเล่นเกม
บวกเลขก่อน แสดงได้ดังภาพท่ี 5 

ภาพที่ 5 แสดงเกมบวกเลข 

    ในส่วนของการฝึกการแก้ไขปัญหา ปริศนา ได้รวดเร็ว ใน
ระยะเวลาสั้น ๆ ในการตอบค าถามและสามารถปรับระดับแต่
ละเกมเมื่อผู้เล่นเลือกเข้าไปเล่นแล้วจะมีระดับความยาก-ง่าย 
อยู่ 3 ระดับ คือ ง่าย ปานกลางและยาก แสดงได้ดังภาพท่ี 6 

  ภาพที่ 6 แสดงระดับความยากง่ายของแต่ละโหมดเกม 

     เมื่อผู้ป่วยเลือกเข้าเล่นตามระดับความยาก-ง่าย ของเกม 
เช่น เลือกเล่นในระดับความง่าย เมื่อคลิกเข้าสู่เกม เมนู
หน้าจอจะมีเวลาควบคุมโดยตั้งเวลาควบคุมในระดับนี้ไว้ท่ีเกม
ละ 20 วินาท่ีต่อเกม แสดงได้ดังภาพที่ 7 

 ภาพที่ 7 แสดงเวลาควบคุมในแต่ละระดับของเกม 

    กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเล่นเกมเพื่อแก้ปัญหาหรือถาม -
ตอบ ไม่ทันเวลาในแต่ละระดับของเกมที่ก าหนด โปรแกรมก็
จะแสดงข้อความว่าหมดเวลาและให้ผู้เล่นสามารถที่จะลอง
เล่นเกมนั้นใหม่ได้ แสดงได้ดังภาพที่ 8  
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 ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอบอกหมดเวลาในการเล่นเกม 

        กรณีที่ผู้ป่วยเล่นเกมเพื่อแก้ปัญหาหรือถาม-ตอบ ได้
ทันเวลาในแต่ละระดับของเกมที่ก าหนด โปรแกรมก็จะแสดง
คะแนนสะสมพร้อมโหลดเกมใหม่ให้ผู้เล่นสามารถที่จะเล่น
เกมนั้นในด่านถัดไป แสดงได้ดังภาพท่ี 9  

 ภาพที่ 9 แสดงคะแนนและสามารถเล่นเกมในด่านถัดไป 

     ในส่วนของการฝึกทักษะ จินตนาการ ไหวพริบ และ
ความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 
สามารถเลือกเล่นเกมจากโหมดเกมที่ช่ือว่า เกมตัวเลขใด
หายไปและเกมเติมค า แสดงได้ดังภาพท่ี 10 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอเกมตัวเลขใดหายไป 

    กรณีที่ผู้ป่วยเล่นเกมอยากออกจากเล่นเกม ก็สามารถ
บันทึกช่ือเข้าสู่หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ซึ่งจัดเก็บได้ 5 
รายช่ือ ถ้าสามารถท าคะแนนได้สูงสุดในล าดับก่อนหน้าที่มี
การบันทึกข้อมูลไว้ในโปรแกรม แสดงได้ดังภาพที่ 11  

 ภาพที่ 11 แสดงหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ที่จัดเก็บ 

6. สรุปผลการด าเนินงาน
เมื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรกเริ่ม จ านวน 5 คน ได้ท า

การทดลองใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ า
ให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยท าการแยกท าสอบตามกลุ่มเกม ที่
ก าหนดไว้แล้ว ดังนี ้

1. ในส่วนการวัดความสามารถทางการคิด วิเคราะห์
ความจ า การอ่านและการค านวณ  ใช้โหมดเกมบวกเลข 
พบว่าสามารถเล่นผ่านด้านเกมในระดับง่ายตามจ านวนครั้ง
ที่ตั้งไว้ในแต่ละด่านไม่เกิน 3 ครั้ง ผลการทดสอบผ่าน สรุปว่า
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ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ 
ความจ า การอ่านและการค านวณเมื่อทดลองใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ า แสดงได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงการวัดผลการเล่นเกมบวกเลขของผู้ป่วยอัล
    ไซเมอร์ตามจ านวนครั้งที่ตั้งไว้ในแต่ละด่านไม่เกิน         

 3 ครั้ง 
ผู้ป่วย เกมในระดับง่ายและจ านวนครั้งท่ีผ่าน ผลการ

ทดสอบ ด่านท ี1 ด่านท ี2 ด่านท ี3 

คนท่ี 1 1 2 1 ผ่าน 

คนท่ี 2 1 1 2 ผ่าน 

คนท่ี 3 1 2 2 ผ่าน 

คนท่ี 4 1 1 1 ผ่าน 

คนท่ี 5 1 1 1 ผ่าน 

2. ในส่วนการฝึกการแก้ไขปัญหา ปริศนา ได้รวดเร็ว ใน
ระยะเวลาสั้น ๆ ในการตอบค าถามและสามารถปรับระดับ
ตามความสามารถของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เมื่อเล่นเกมได้ สรุปว่า
แก้ไขปัญหา ปริศนา ได้รวดเร็ว ในระยะเวลาสั้น ๆ ในการ
เล่นเกมถาม-ตอบอยูร่ะดับปลานกลาง แสดงได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงการวัดผลการเล่นเกมถาม-ตอบของผู้ป่วย   
  อัลไซเมอร์ตามจ านวนเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละ 
  ด่านไม่เกิน 15 วินาทีมีจ านวนผู้ป่วยที่สามารถเล่น 
 ผ่านด่านได้เพียง 3 คน 

ผู้ป่วย เกมถาม-ตอบโดยก าหนดเวลาเล่น ผลการ
ทดสอบ 10 วินาที 15 วินาที 20 วินาที 

คนท่ี 1 ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น 

คนท่ี 2 ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น 

คนท่ี 3 ไม่ผา่น ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

คนท่ี 4 ไม่ผา่น ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

คนท่ี 5 ไม่ผา่น ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3. ในส่วนการใช้ทักษะ จินตนาการ ไหวพริบ และ
ความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์เมื่อ
เล่นเกมตัวเลขใดหายไปและมีการก าหนดระยะเวลาให้สั้นลง 
โดยก าหนดไว้ท่ี 10 วินาที ไม่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์คนใดเล่นผ่าน
ด่านได้เลย สรุปว่าการใช้ทักษะ จินตนาการ ไหวพริบ และ
ความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ต้อง
มีระยะเวลาเพื่อฝึกฝนเพื่อการทักษะเรียนรู้ให้กับผู้ป่วย แสดง
ได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงการวัดผลการเล่นเกมตัวเลขใดหายไปของ     
  ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ตามจ านวนเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
  แต่ละด่านไม่เกิน 10 วินาที ไม่มีจ านวนผู้ป่วยท่ี 
สามารถเล่นผ่านด่านเกมได้เลย 

ผู้ป่วย เกมตัวเลขใดหายไปโดยก าหนดเวลา
เล่นไวไ้ม่เกิน 10 วินาที 

ผลการ
ทดสอบ 

ด่านที 1 ด่านที 2 ด่านที 3 

คนท่ี 1 ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

คนท่ี 2 ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

คนท่ี 3 ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

คนท่ี 4 ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

คนท่ี 5 ไม่ผา่น ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

7. ข้อเสนอแนะ
1. ในส่วนของจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่ทดลองใช้งาน

โปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจ าให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 
ต้องมีจ านวนมากกว่านี้ ควรมีประมาณ 30 คน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีน้ าหนักค่าทางค่าสถิติที่น่าเชื่อถือ 

2. ความหลากหลายของเกมที่เลือกมาพัฒนาเป็นแอป
พลิเคชันรวมทั้งการออกแบบโหมดทางกราฟิกให้ดูน่าสนใจ
เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเพลิดเพลินในการเล่นเพิ่มขึ้น 
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Abstract—Usually schools in Thailand use mostly drawing books 
in the classroom for studying. If every class is the same then some 
students maybe lose interest and get bored in class. So it’s a good 
idea to find the right learning materials to make students more 
attentive. Using tablets is a new way to use learning material in 
class. In this project, a tablet application will be developed that 
focuses on improving artistic skills for children at primary 
school. The application uses the movement of the body and 
concentration to create art on the tablet. 

I. INTRODUCTION 
Usually schools in Thailand use mostly drawing books in 

the classroom for studying [1]. Using technology is becoming 
popular in the classroom (e.g. tablets used in Thai primary 
schools [2]), and has the potential to make many subjects more 
interesting for students. There are some technologies being 
used for art, for example on PC students can learn more about 
graphics and drawing [3]. There is some research that makes 
learning objects on tablets that can make students have a better 
score and students like it [4]. However, some tablets of 
children at primary school only uses e-book which is not 
exciting or interactive for learning. Also, a lot of content in 
education application is generally in English language. 

The application described in this work is designed to 
improve artistic skills of children in schools by using iPads. To 
make the application interactive, and suitable for Thai and 
foreign students, it uses the movement of the body to control 
drawing a cartoon on the screen. This project will be developed 
using Swift which is Apple’s new programming language for 
making iOS applications [5]. 

II. OBJECTIVES

The objective of the project is to develop an educational 
application that focuses on improving artistic skills for 
children at primary school. In order to evaluate the 
application, an experiment is carried out in school to compare 
another drawing application and this application. 

III. RESEARCH

There are three examples of similar web described below. 

A. GyroSketch app [6] 
There is a Tilt to Sketch where you simply use the sliders 

to draw magnificent drawings. You can change color, 
reposition cursor, or create wonderful curves with the 
Gyroscope. Once done, share your drawing with your friends 
on Facebook, Flickr or Twitter. This game is made for all 
ages. Your kids will spend hours creating art with it. 

This application has interesting use of gyroscope that can 
be used for drawing pictures. However, there is not much help 
for children. My idea is to add missions or quests to make it 
more exciting.

B. Dot to Dot Puzzle game [7] 
Dot to Dot Puzzle helps your kid to recognize new object’s 

shape and allows them to draw it step by step without giving 
them too much hassle. The objects are attractive, 
unambiguous, colorful and clearly grouped in a number of 
interesting themes like basic shape, fruits and veggies, vehicle, 
etc.

Colorful-labeled dots will be presented to guide the 
drawing. The dot's labels are configurable (letters or numbers) 
and able to produce sound when your kid finger touches them. 
The drawing steps and directions are close to the real life 
drawing. Stars will be presented at the end of the drawing to 
represent the score (depends on the drawing accuracy), which 
will encourage your kid to do a better drawing to get more 
stars. 

Your kid will also able to hear the name of each object 
each time they complete the drawing. The object name sounds 
are purposely recorded from a little kid to make the game even 
more adorable. 

       ( )  
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C. The Drawing Pad app [8] 
Drawing Pad is more than just an iPad version of paper 

and crayons, Drawing Pad gives children easy access to a 
digital art tool-kit including markers, paint brushes, colored 
pencils and stickers. 

Drawing Pad is a mobile art studio for all ages. Create 
your own art using photo-realistic crayons, markers, paint 
brushes, colored pencils, stickers, roller pens and more. 

What is an Accelerometer sensor? 
Accelerometer sensor is capable for a vast range of sensing. 

A sensor is a device which detects or measures a physical 
property, records it, indicates it, or otherwise respond on it. In 
sensor technology accelerometer sensor is a big innovation. 
Accelerometers sensor can measure acceleration in one, two, 
or three orthogonal axes. 

Figure 1. Three axes Accelerometer

IV. IMPLEMENTATION

I started learning Swift programing language and learning 
code about gravity in Swift. This application developed by 
Xcode 7. I created animal cartoons is easy to draw for using in 
this application. Structure of application include first page, 
select map page, select picture page, play game page and 
result page. In this game there are 4 maps include the sea, 
desert, forest and glaciers. In choose picture page is shows 
level passed of players. Player must play previous level to play 
the next level. How to play this game is player control pointer 
to draw cartoon on screen with the Accelerometer. In result 
page will shows best time and player’s time used for drawing 
and player can back to select picture page and select map 
page. This game use Realm for helping management data and 
each screenshot in Figure 2. 

 First page of application    Choose map page 

 Select picture page    Play game page. When finished 
   it will show best time and your  

     time of user used to draw. 

Figure 2. Game screenshot 

This code is show how to implement drawing by using 
Accelerometer in Figure 3. 

Figure 3. Code of rotation and gravity part 

V. TESTING AND RESULTS 
On 3rd December 2015. I choose children Primary

education 1, 2, 4, and 5 at Wat Dhammakaset School for 
testing.

Figure 4. Testing application at Wat Dhammakaset school

func gravityUpdated(motion: CMDeviceMotion?, error: NSError?) { 
    let grav : CMAcceleration = motion!.gravity; 
    var p = CGPointMake(CGFloat(grav.x),CGFloat(grav.y)) 

    if (error != nil) { 
        NSLog("\(error)") 
    } 

    // HAVE TO CORRECT ROTATION 
    let orientation = UIApplication.sharedApplication().statusBarOrientation; 
    if (orientation == UIInterfaceOrientation.LandscapeRight) { 
        let t = p.x 

p.x = 0 - p.y 
p.y = t 

    } 
    else if (orientation == UIInterfaceOrientation.LandscapeLeft) { 
        let t = p.x 

p.x = p.y 
p.y = 0 - t 

    } 
    else if (orientation == UIInterfaceOrientation.PortraitUpsideDown) { 

p.x *= -1
p.y *= -1 

    } 
    let v = CGVectorMake(4*p.x, 4*(0 - p.y)); 
    gravity.gravityDirection = v; 

    let x = max(brushWidth/2,min(currentPoint.x + v.dx,self.view.bounds.width-
brushWidth/2)) 
    let y =  max(brushWidth/2,min(currentPoint.y + v.dy,self.view.bounds.height-
brushWidth/2)) 

    currentPoint = CGPoint(x: x, y: y) 
    pointUpdated() 
    } 

       ( )  
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I asked 40 students grade four and five to compare 
between draw by control iPad (my app) and draw with finger 
(Paint and Learn app). They played with each app for 10-015 
minutes and afterwards I asked them which app they prefer. 
The results are shown in Figure 5. As can be observed, 
approximated two thirds of the students preferred the Dot Dot 
Draw application to the Paint and Learn app. Those students 
who preferred the Paint and Learn app commented that they 
liked the fact that you can choose your own colours, where as 
Dot Dot Draw does not have any colour selection. This is a 
possible feature I could develop in the future.

Figure 5. Graph about each type of the students likes to draw 

VI. CONCLUSION

I have developed this application for students grade 1-6 
(about 6-12 years old) for improving artistic skills and 
imagination for children. I used Xcode to develop this game. In 
this project, I wrote code for controlling the pointer to draw 
cartoon on screen with the accelerometer and it take quite a 
long time to understand. Furthermore, when Apple updated 
Xcode to the new version there was a little problem about 
syntax error. 

In the future, I would like to add more achievement to this 
game. From the comments of the students, one new feature I 

would like to add is the option for change line colors. This 
could be part of the game to choose the correct color. The 
teacher at the school suggested that this game could be used to 
learn English too, by changing the numbers to be the letters of 
a word. So I would like to add mode that use alphabetical by 
spell the words for drawing.
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมฝึกสมองที่

เน้นไปทางด้านการฝึกสมาธิในรูปแบบของเกมจ าภาพ ซึ่ง
เกมที่พัฒนาขึ้นนี้มีทั้งหมดห้าระดับ แต่ละระดับจะเป็นการ
เพิ่มทักษะในการฝึกสมาธิของผู้เล่นเกม โดยก่อนการเล่นเกม
จะมีการเก็บข้อมูล ช่วงเวลาที่เข้านอน จ านวนช่ัวโมงที่นอน
หลับ และอายุ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทักษะในการเล่นเกม
ด้วย  

 

 ABSTRACT 
The purpose of this project is to develop a game 
for the brain. The proposed game focuses on the 
attention. The characteristic of the game is to 
recognize pictures. This game consists of five 
levels in which each level will improve user 
attention. In order to analyze user attention, 
some data are collected which are bedtime, 
hours of sleep, and age. 
 
ค ำส ำคัญ: เกมฝึกสมอง, เกมจ าภาพ, เกมฝึกความจ า, เกม
ฝึกสมาธิ  
 

1. บทน ำ 
โดยทั่วไปเกมมีหลายประเภทด้วยกัน ส่วนมากนิยมเล่น

เกมเพื่อความสนุกสนาน แต่ก็ยังมีเกมหลายประเภทที่
นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยในการ
พัฒนาสมองอีกด้วย  เช่น เกมด้านความจ า ด้านความเร็ว  
เป็นต้น จากผลการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์ชาว
สวิตเซอร์แลนด์และอเมริกัน ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เกมฝึก

สมองนั้นสามารถช่วยพัฒนาสมองให้คนมีไหวพริบดีขึ้น
กว่าเดิมได้จริง โดยใช้เกมปริศนาตัวเลขซูโดกุช่วยพัฒนา
ความจ า และเกมอักษรไขว้ช่วยพัฒนาผู้เล่นให้สามารถจดจ า
ค าศัพท์ได้มากข้ึน [1] 

จาก [2] ได้อ้างถึงงานวิจัยที่ ให้คนกลุ่มหนึ่งเล่นเกม 
Super Mario 64 ทุกวัน วันละครึ่งช่ัวโมงเป็นเวลาสอง
เดือน ผลการทดลองพบว่าคนที่เล่นเกมมาริโอทุกวันจะมี
เนื้อเยื่อสมองรอบนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งท าให้มีความจ าดีขึ้น ส่วน
กลุ่มที่ไม่ได้เล่นเกมมาริโอจะไม่พบการเพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อ
สมองรอบนอกนี้  

เกมฝึกสมองนอกจากจะช่วยในด้านความจ าแล้ว เกมฝึก
สมองนั้นยังสามารถฝึกด้านอื่นๆได้ด้วยเช่น ด้านสมาธิ ด้าน
การแก้ปัญหา และด้านความคิดยืดหยุ่น เป็นต้น ซึ่งใน
ปั จจุบั นมี เว็บ ไซต์ ส าหรับ เกมพัฒ นาสมองมากมาย 
[2,3,4,5,6]  

Lumosity [3] เป็นตัวอย่างหนึ่งของงานวิจัยที่มีการ
พัฒนาเกมฝึกสมองหลากหลายด้านเช่น ด้านการฝึกสมาธิ 
ด้านการแก้ปัญหา เป็นต้น ในด้านการฝึกสมาธินั้นก็มีการ
แบ่งออกเป็นหลายด้านด้วยกันเช่น การแยกสมาธิระหว่าง
งานและความต้องการ การฝึกสมาธิที่เน้นไปที่พื้นที่ขนาด
เล็กท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ การฝึกสมาธิให้สามารถจดจ่อกับ
งานที่ท าโดยไม่สนใจกับสิ่งที่จะท าให้ไขว้เขว  และการฝึก
สมาธิในการเลือกรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ส าหรับ
เกมฝึกสมองด้านการแก้ปัญหานั้นก็มีการแบ่งออกเป็นหลาย
ด้าน เช่น การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา   การแก้ปัญหาโดย
สามารถประมาณค่าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  การ
แก้ปัญหาโดยการประมวลผลภาพในสมอง  การแก้ปัญหา
เรื่องเส้นทางการเดินโดยสามารถวางแผนการเดินทางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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ส าหรับบทความนี้เป็นการพัฒนาเกมฝึกสมองที่เน้นไป

ทางด้านการฝึกสมาธิ โดยลักษณะของเกมจะเป็นเกมจ าภาพ 
ซึ่งใช้ UML [7] เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ  และเกมถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา C# [8,9] 

 
2. กำรออกแบบระบบ 

เกมจ าภาพ: Wunder Lines Hunt นี้มีทั้งหมด 5 ระดับ
ด้วยกัน ลักษณะเกมจะเป็นการจดจ ารูปภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 3 
ภาพ โดยใน 2 ภาพแรกจะเป็นภาพที่มีความใกล้เคียงกันซึ่ง
มาจากการสุ่มรูปภาพ เมื่อน ามารวมกันแล้วจะน าไปสู่ภาพที่ 
3 ซึ่งผู้เล่นจะต้องตอบว่าภาพที่ 3 นั้นเป็นการรวมกันของ
สองภาพแรกจริงหรือไม่ หลักการในการออกแบบแต่ละ
ระดับนั้นใช้การส ารวจจากผู้เล่นจริงในทุกกลุ่ม ทั้งบุคคล
ทั่วไป  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแม่บ้าน  พนักงานทั่วไป 
เพื่อท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเกมให้มีการพัฒนา
ในแต่ละระดับอย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักการในแต่ละ
ระดับมีรายละเอียดดังนี้  

ระดั บที่ 1  เริ่ ม ต้ น จากการใช้รูปทรงพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม  เป็นต้น ซึ่ง
ในระดับนี้ผู้เล่นจะมีเวลาอย่างเต็มที่เพื่อทดสอบและจดจ า
รูปภาพ  

ระดับที่ 2  รูปภาพจะเริ่มมีความซับซ้อน โดยแต่ละภาพ
จะประกอบด้ วยรูป ทรงพื้ น ฐานทางคณิ ตศาสตร์ที่
หลากหลายขึ้น เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เล่น และมี
การจับเวลาอีกด้วย 

ระดับที่ 3 รูปภาพมีความยากมากยิ่งข้ึน โดยจะเป็นภาพ
ที่ไม่ใช่รูปพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และมีการปรับเวลาให้เร็ว
ขึ้นตามไปด้วย   เพื่อให้ผู้เล่นมีความตื่นเต้นและมีพัฒนาการ
ตอบสนองกับเวลาที่ก าหนดให้ได้  

ระดับที่ 4 รูปภาพที่ก าหนดให้มีความยากและซับซ้อน
ขึ้น  ในระดับนี้ภาพทั้งสองภาพจะหายไปภายในเวลาที่
ก าหนดให้   เหลือไว้เพียงภาพค าตอบเท่านั้น  ผู้เล่นต้องใช้
ไหวพริบและความรวดเร็วในการจดจ าภาพในเวลาที่ก าหนด  

ส่วนในระดับสุดท้ายคือระดับที่ 5  รูปภาพจะซับซ้อน
และหายไปเฉกเช่นเดียวกับระดับที่ 4 แต่จะหายไปเร็ว
กว่าเดิม  เวลาในการเล่นเกมก็น้อยลงด้วย  ดังนั้นในระดับนี้
ผู้เล่นต้องมีทั้งการสังเกต การแยกแยะ  และความรวดเร็วใน
การจ าภาพ  ซึ่งนั่นต้องเกิดมาจากสมาธิที่ดี 

 
3. ผลกำรพัฒนำ 

 ก่อนการเล่นเกม จะท าการเก็บข้อมูล ช่ือ อายุ ช่วงเวลา
ที่เข้านอน และจ านวนช่ัวโมงที่นอนหลับ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ผลของการเล่นเกมฝึกสมอง ดังแสดงในภาพที่ 1  
จากนั้นจะเป็นการแนะน าวิธีการเล่นเกม ดังแสดงในภาพที่ 
2 
 

 
ภาพที่ 1. กรอกแบบสอบถาม 

 

 
ภาพที่ 2. ตัวอย่างวิธีการเล่นเกม 

 
ในภาพที่ 3 แสดงการเล่นเกมในระดับที่ 1 ซึ่งมีหัวใจให้

ทั้งหมด  3  ดวง ผู้เล่นสามารถเล่นผิดได้ไม่เกิน  3  ครั้ง  ถ้า
เล่นผิดหัวใจจะลดลงที่ละดวงโดยไม่มีการก าหนดเวลา  

ในภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างของเกมในระดับที่  2  โดย
รูปภาพที่ให้จดจ านั้นมีความซับซ้อนและสีสันท่ีแตกต่างมาก
ยิ่งขึ้น ในแต่ละด่านห้ามผิดเกิน 3 ครั้ง และยังไม่มีการ
ก าหนดเวลา  

ภาพท่ี 5 แสดงตัวอย่างของเกมในระดับที่ 3 ซึ่งจะมีการ
จับเวลา โดยในแต่ละด่านมีเวลาให้ 20 วินาที   ถ้าเล่นผิดจะ
มีการลดหัวใจ และผิดได้ไม่เกิน  3 ครั้ง  

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างของเกมในระดับที่ 4 จะมีการจับ
เวลา โดยในแต่ละด่านมีเวลาให้ 15 วินาที ถ้าเล่นผิดจะมี
การลดหัวใจและผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง 
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ภาพที่ 3. ภาพตัวอย่างเกมในระดับที่ 1 

 

 
ภาพที่ 4. ภาพตัวอย่างเกมในระดับที่ 2 

 

 
ภาพที่ 5. ภาพตัวอย่างเกมในระดับที่ 3 

 

 
ภาพที่ 6. ภาพตัวอย่างเกมในระดับที ่4 

 

 
ภาพที่ 7. ภาพตัวอย่างเกมในระดับที ่5 

 
ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างของเกมในระดับท่ี 5 ซึ่งมีการจับ

เวลาในแต่ละด่าน 10 วินาที และรูปภาพในแต่ละชุดจะ
หายไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเล่นผิดจะมีการลดหัวใจและผิดได้ไม่
เกิน 3 ครั้ง  

หลังจากจบเกม จะมีการแสดงล าดับคะแนนของผู้เล่นที่
ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 8 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ผู้เล่นเกมดังแสดงในภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 8. คะแนนในแต่ละระดับของผู้เล่นเกม 

 

 
ภาพที่ 9. วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เล่นเกม 

 
4. สรุป 

การพัฒนาเกมจ าภาพ : Wonder Lines Hunt มีส่วน
ช่วยเสริมสร้างสมาธิให้กับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย  จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  เห็นได้ว่าการพักผ่อนใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน  และจ านวนช่ัวโมงในการนอนหลับมีผล
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ต่อการฝึกสมองและสมาธิ  ดังนั้นการเล่นเกมเพื่อพัฒนา
สมองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน 

ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปของการวิเคราะห์ช่วงอายุและ
คะแนนเฉลี่ยของผู้เล่นจ านวน 40 คน จะเห็นได้ว่าช่วงอายุที่
ได้คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดอยู่ในช่วง 26-30 ปี ซึ่งเป็นช่วงของวัย
ท างาน  มีวุฒิภาวะ  และประสิทธิภาพในการท างานได้ดี 

 
ตารางที่ 1. ผลสรุปช่วงอายุ 

ช่วงอาย ุ คะแนนเฉลีย่ จ านวนผู้เล่น 
15-20 74.29 7 
21-25 86.83 23 
26-30 89.83 6 
>30 76.75 4 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปของการวิเคราะห์ช่วงเวลานอน

และคะแนนเฉลี่ยของผู้เล่นจ านวน 40 คน จะเห็นได้ว่า
ช่วงเวลานอนที่ได้คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดอยู่ในช่วงเวลา 20.01-
22.00 น.  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนอนหลับ 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปของการวิเคราะห์จ านวนช่ัวโมง
ที่นอนและคะแนนเฉลี่ยของผู้เล่นจ านวน 40 คน จะเห็นได้
ว่าจ านวนช่ัวโมงในการนอนที่ได้คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดคือ 8 
ช่ัวโมง  ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมส าหรับการนอนที่เพียงพอ 

 
ตารางที่ 2. ผลสรุปช่วงเวลานอน 

ช่วงเวลานอน คะแนน 
เฉลี่ย 

จ านวน 
ผู้เล่น 

≤ 20:00 86.00 1 
20:01-22:00 92.40 5 
22:01-00:00 82.73 11 
00:01-02:00 72.80 20 

> 02:00 74.00 2 
 
ตารางที่ 3. ผลสรุปจ านวนช่ัวโมงที่นอน 

จ านวนช่ัวโมง 
ที่นอน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

จ านวน 
ผู้เล่น 

<5 69.00 3 
6 86.42 19 
7 94.13 8 
8 96.50 6 
>9 80.00 3 

 
5. เอกสำรอ้ำงอิง 
[1] เว็บไซต์ สสส ส ำนักงำนกองทุน 

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เข้ำถึงได้จำก:  
http://www.thaihealth.or.th  
(วันที่สืบค้นข้อมูล: 5 พ.ค.2558) 

[2] เว็ปไซต์ Healthy Games  
เข้ำถึงได้จำก : 
www.healthygamer.net/information/article/1
4956 (วันที่สืบค้นขอ้มูล: 15 พ.ค.2558) 

[3] เว็บไซต์ lumosity เข้ำถึงได้จำก:  
http://www.lumosity.com  (วันที่สืบค้นข้อมลู: 
20 เม.ย.2558) 

[4] เว็บไซต์   My Happy Neuron  
   เข้ำถึงได้จำก: http://www.happy-     
neuron.com/brain-games#memory   
 (วันที่สืบค้นข้อมูล: 12 พ.ค.2558) 
[5] เว็บไซต์  gameforthebrain.com   

เข้ำถึงได้จำก:  
http://www.gameforthebrain.com(วันที่สืบคน้
ข้อมูล: 15 พ.ค.2558) 

 [6] เว็บไซต์ TLC Games รวมเกม 
พัฒนำสมอง  เข้ำถึงได้จำก:  
www.tlcthai.com/games    
(วันที่สืบค้นข้อมูล: 15 พ.ค.2558) 

[7] ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ 
สำรสนเทศและฐำนข้อมูล เข้ำถึงได้จำก: 
bizcom.dusit.ac.th/gallery/document/downl
oad/Design-with-UML.doc (วันที่สืบค้นข้อมลู : 
16 พ.ค.2558) 

[8] วิทยำ  สุคตบวร (2005). เรียนลัด 
กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแบบ OOP. ซีเอ็ดยูเคชั่น.       

[9] บัญชำ  ปะสีเลตะสัง (2010). 
พัฒนำแอปพลิเคชั่นด้วย  Visual C#. ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
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ือ่มัลติมีเดยีการทดลอง ิทยา า ตร ์ระดบัประถม ึก า 
Multimedia of Scientific Experiment for Primary Education 

ณัฐฐา ุทธบุตร และ ุธา ินี ฉิมเลก็ 
ภาค ิชา ิทยาการคอมพิ เตอร์และเทคโนโลยี าร นเท  คณะ ิทยา า ตร์ 

ม า ิทยาลัยนเร ร 
jalovughk.uio@hotmail.com, sutasineec@nu.ac.th 

บทคัดย่อ 
การเรียน ิชา ิทยา า ตร์ ในรูปแบบของการทดลอง 

ทําใ ้ผู้เรียน ามารถนําไปใช้แก้ปญ าในชี ิตประจํา ันได้
อย่างมีระบบบน ลักของเ ตุและผล แต่เนื่องจากบทเรียน
ของการทดลอง ิทยา า ตร์ในแบบเรียนมีเนื้อ าและ
ขั้นตอนในการทดลอง ิทยา า ตร์จําน นมาก ึ่งอาจจะมี
ผลใ ้ผู้เรียนไม่ ามารถจดจําและเข้าใจข้ันตอนการทดลอง
ต่าง  ได้ จึงทําใ ้เกิดค ามผิดพลาดในระ ่างทดลอง รือ
ลงมือป ิบัติผู้เรียน ดังนั้นงาน ิจัยนี้จึงมี ัตถุประ งค์เพ่ือ
ช่ ยกระตุ้นและ ่งเ ริมการเรียนรู้การทดลอง ิทยา า ตร์ 
ใน ิชา ิทยา า ตร์ ใ ้ผู้เรียน ามารถเข้าใจข้ันตอนในการ
ทดลองและ ามารถลงมือป ิบัติได้จริง โดยการใช้ ื่อ
มัลติมี เดียท่ี มีการนําเ นอข้อมูลท่ี มี ลายรูปแบบ  ท้ั ง
ข้อค าม ภาพ เ ียง และป ิ ัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยได้คัดเลือก
ั ข้อการทดลอง ิทยา า ตร์ ํา รับพัฒนา ื่อมัลติมีเดีย

การทดลอง ิทยา า ตร์จากการ ําร จค าม นใจของ
ผู้เรียนท่ีเปนกลุ่มตั อย่าง ึ่งประกอบด้ ย 7 ั ข้อของการ
ทดลอง โดยเนื้อ าการทดลอง ิทยา า ตร์แต่ละ ั ข้อจะ
ประกอบด้ ย อุปกรณ์ ขั้นตอนการทดลอง และผลลัพธ์ของ
การทดลอง ึ่งจากการทดลองใช้กับกลุ่มตั อย่าง พบ ่า
ค ามพึงพอใจของผู้เรียนในอยู่ในระดับมากในทุกด้าน  

คํ า ํ าคัญ : การทดลอง ิทยา า ต ร์   ื่ อ มัล ติ มี เดี ย  
ประถม ึก า 

Abstract 
The experiments of science learning are used to 
solve problems reasonably in daily life. The 
students learned a lot of scientific experiment 

lessons. Therefore, they have a difficult learning 
to read and understand. For this reason, they 
make mistakes in steps of an experiment. Thus, 
the purpose of this study is to motivate a 
scientific experiment learning for understanding 
and effective experiments. We design and 
develop using multimedia learning that can 
represent content with various patterns such as 
text, audio, animation and interactive response. 
The multimedia learning is able to improve 
understanding for steps of experiments. We 
determine 7 lessons of scientific experiment using 
questionnaire. Each experiment consists of four 
contents such as the equipment, the steps of an 
experiment and the results. The analysis of 
student’s satisfaction is high levels for all aspects. 

1. บทนํา
ในปัจจุบันการเรียน ิชา ิทยา า ตร์ระดับประถม ึก า

เป็น ิชา ลัก ิชาใน ลัก ูตรข้ันพ้ืนฐาน โดยเป็น ิชาท่ี
มุ่ง ังใ ้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ิทยา า ตร์ท่ีเน้นการเชื่อมโยง
ค ามรู้กับกระบ นการและมีทัก ะในการค้นค ้าเพ่ือ ร้าง
องค์ค ามรู้ โดยใช้กระบ นการในการ ืบเ าะ าค ามรู้ 
และการแก้ปัญ าท่ี ลาก ลาย โดยใ ้ผู้เรียนมี ่ นร่ มใน
การเรียนรู้ทุกข้ันตอนด้ ยการทํากิจกรรมท่ีมีการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่าง ลาก ลาย ซ่ึงการทดลองทาง ิทยา า ตร์ 
(Scientific Experiment) เป็นการจัดกิจกรรม นึ่งในการ
เรียน ิชา ิทยา า ตร์ท่ีเปิดโอกา ใ ้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ือ
ค้น าคําตอบจากการปฏิบัติกิจกรรมด้ ยตนเอง โดยเน้น
ขั้นตอนการคิด การค้นค ้า การทดลอง และการ รุปผล 
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จากการเรียน รู้การใช้ประ าท ัมผั ท้ั ง ้ าอย่างเป็น
กระบ นการจนพบค ามรู้ ทําใ ้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทัก ะพ้ืนฐานทาง ิทยา า ตร์ อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นใ ้
เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และ ่งเ ริมพัฒนาการของผู้เรียน
ในทุกด้าน  ร มท้ังผู้ เรียน ามารถนําไปใช้ ํา รับการ
แก้ปัญ าในการดําเนินชี ิตจริงได้อย่างมีระบบบน ลักของ
เ ตุและผล [1]  

 บทเรียน ิชา ิทยา าตร์ในปัจจุบัน ประกอบด้ ย
เนื้อ าและขั้นตอนในการทดลอง ิทยา า ตร์จําน นมาก 
ซ่ึงผู้เรียนจะต้องอ่านเนื้อ าและลงมือปฏิบัติ จึงพบปัญ า
ค ามไม่เข้าใจและไม่ ามารถจดจําขั้นตอนการทดลองต่างๆ 
ได้ จึงทําใ ้เกิดค ามผิดพลาดในระ ่างทดลอง รือลงมือ
ปฏิบัติผู้เรียน และ ่งผลต่อเนื่องใ ้เกิดค ามเบื่อ น่ายใน
การเรียน ิทยา า ตร์ [3] จากงาน ิจัยเกี่ย กับกระบ นการ
จดจําและค ามเข้าใจของผู้เรียน พบ ่าผู้เรียน ามารถจดจํา
และทําค ามเข้าใจจากการอ่านข้อค าม 10 เปอร์เซ็นต์ การ
เ ็นภาพ 20 เปอร์เซ็นต์ การได้ยินเ ียง 30 เปอร์เซ็นต์ การ
เ ็นภาพและการได้ยินเ ียง 50 เปอร์เซ็นต์ การเ ็นภาพ
และการได้ยินเ ียงร่ มกับการมีปฏิ ัมพันธ์ร่ มกัน 80 
เปอร์เซ็นต์ [2]   

 ดังนั้นการ อนใ ้ผู้เรียนทดลอง ิทยา า ตร์โดยใช้ 
ท้ังข้อค าม ภาพ เ ียง และการปฏิ ัมพันธ์ จะช่ ยใ ้ผู้เรียน
ามารถจดจําและทําค ามเข้าใจในการทดลองต่างๆ ได้ 

มากก ่าการอ่านจากบทเรียนเพียงอย่างเดีย  ซ่ึงการพัฒนา
ื่อมัลติมีเดียเป็นแน ทาง น่ึงท่ีจะช่ ยกระตุ้นและ ่งเ ริม

การเรียน รู้ ท่ี มี การลงมือป ฏิบั ติ จ ริ งของการทดลอง
ิทยา า ตร์ ใน ิชา ิทยา า ตร์ ใ ้ผู้เรียน ามารถจดจํา

และเข้าใจขั้นตอนในการทดลองได้มากข้ึน เนื่องจาก ื่อ
มัลติมีเดียเป็นการผ มผ านรูปแบบการนําเ นอข้อมูลท่ีมี
ลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อค าม ภาพ เ ียง และปฏิ มัพันธ์กับ

ผู้ใช้   
 จากงาน ิจัยเพ่ือ ึก าและพัฒนา ื่อมัลติมีเดีย

ํา รับการเรียนรู้ ิทยา า ตร์ เร่ือง แผ่นดินไ  ํา รับ
ผู้เรียนชั้นมัธยม ึก าปีท่ี 2 โรงเรียน ัดทัพ มัน จัง ัด
อุทัยธานี พบ ่าผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
ลังเรียนของผู้เรียนด้ ยบทเรียนมัลติมีเดียพบ ่าคะแนน
ลังเรียน ูงก ่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัย ําคัญและผล

การ ึก าค ามคิดเ ็นของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย 
ในภาพร มอยู่ในระดับมาก [4] และได้มีการ ึก าท่ีเกี่ย กับ
การ ั ง เค ราะ ์ งาน ิ จั ย เก่ี ย กั บ การ เรียนการ อน

ิทยา า ตร์ ระดับประถม ึก า เพ่ือ ึก า ิธีการเรียนและ
ิธีการ อนท่ี ่งผลต่อกระบ นการเรียนรู้ท่ีย่ังยืนของเด็กไทย 
ิชา ิทยา า ตร์ระดับประถม ึก า ซ่ึงผลการ ิจัย รุป ่า
ิธีการ อนแบบใช้ ื่อการเรียนการ อนแบบโปรแกรมและ
นัง ือการ์ตูนเพ่ือเ ริมทัก ะกระบ นการทาง ิทยา า ตร์

ในรูปแบบ ื่อมัลติมีเดีย ทําใ ้ผู้เรียนมีทัก ะกระบ นการ
ทาง ิทยา า ตร์ ูงก ่าการ อนตามปกติ และมีเจตคติทาง
ิทยา า ตร์ ูงก ่าการ อนตามปกติ  ซ่ึงเป็นการใช้ ิ่งช่ ย

กระตุ้นมโนมติก่อนจะทําใ ้ผู้เรียนมีผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีท่ี ุด ร มท้ังการ ร้างแบบเร่ืองย่อกับบทเรียนโปรแกรม
คอมพิ เตอร์ดีก ่าการใช้ ิง่ช่ ยจัดมโนมติแบบโครงเร่ือง [5]  
ดงัน้ันงาน ิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา ื่อมัลติมีเดียการทดลอง
ิทยา า ตร์ ระดับประถม ึก า เพ่ืออธิบายกระบ นการ

ทดลองอย่างเป็นข้ันตอนท่ีเข้าใจง่าย โดยการใช้ตั การ์ตูน 
ภาพเคลื่อนไ  เ ียง และการปฏิ ัมพันธ์กับผู้เรียน ทําใ ้
ผู้เรียนเข้าใจและมีมโนคติเ ็นภาพการทดลองท่ีชัดเจนก่อน
ลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึง ั ข้อการทดลอง ิทยา า ตร์ท่ีเลือก
ํา รับการพัฒนา ื่อมัลติมีเดียการทดลอง ิทยา า ตร์ 

ระดับประถม ึก า โดยการพิจารณาจากแบบ ําร จ ั ข้อ
การทดลอง ิทยา า ตร์ท่ีผู้เรียนซ่ึงเป็นกลุ่มตั อย่าง นใจ
มากท่ี ุด 7 เรื่อง จาก 20 ั ข้อ  

2. ิธีการ ึก าและ ั ดุอุปกร ์
2.1 ประชากรที่ใช้ในการ ิจัย 

กลุ่มผู้เรียนชั้นประถม ึก า 1-6 จากโรงเรียน ัดม า
โพธิใต้  ตําบลม าโพธิ  อําเภอเก้าเลี้ย  จัง ัดนคร รรค์ 
ร มทั้ง ิ้น 94 คน จําแนกเป็นชายจําน น 53 คน และ ญิง
จําน น 41 คน โดยจําแนกตามระดับชั้น  ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1. แสดงประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจําแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น จําน นผู้เรียน 
ประถม ึก าปีท่ี 1 12 
ประถม ึก าปีท่ี 2 19 
ประถม ึก าปีท่ี 3 11 
ประถม ึก าปีท่ี 4 19 
ประถม ึก าปีท่ี 5 18 
ประถม ึก าปีท่ี 6 15 
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้จัดทําแบบ อบถาม

เพ่ือ ําร จค ามคิดเ ็นของผู้เรียนชั้นประถม ึก าเก่ีย กับ
ื่อมัลติมีเดีย ํา รับการทดลอง ิทยา า ตร์ ระดับชั้น

ประถม ึก า โดยแบ่งคําถามออกเป็น 5 ่ น คือ ่ นท่ี 1 
และ  2  เป็ น ่ น ขอ งข้ อ มู ล ่ น บุ ค ค ลขอ งผู้ ต อ บ
แบบ อบถาม ประกอบด้ ย เพ  ระดับชั้นการ ึก า ่ นท่ี 
3 -4  เป็ น ่ น ท่ี อบถาม เกี่ ย กั บ ค ามคิ ด เกี่ ย กั บ
ประ บการณ์ในการทดลอง ิทยา า ตร์  และ ่ นท่ี 6 เป็น
่ นท่ี อบถามเกี่ย กับ ั ข้อการทดลอง ิทยา า ตร์ท่ี

ผู้เรียน นใจโดยใ ้เรียงลําดับจากมากท่ี ุดไปน้อยท่ี ุด โดย
มีใ ้เลือก 20 ั ข้อ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา ื่อมัลติมีเดียการทดลอง
ทิยา า ตร์ ระดับประถม ึก าประกอบไปด้ ย 

1) ฮาร์ดแ ร์
         - เค ร่ื อ ง โน๊ ต บุ๊ ค  รุ่ น  Intel® Core(TM) i5 -

2450M CPU @ 2.50GHz  
         - น่ ยค ามจํา ลัก RAM 8 GB 
2) ซอฟต์แ ร์

 - Adobe Flash CS5 เป็ น โปรแกรม ํ า รับ
ออกแบบและพัฒนา ื่อมัลติมีเดีย     

 - Adobe Photoshop CS5  เป็ น โป ร แ ก รม
ํา รับตกแต่งรูปภาพ 

         - Paint เป็นโปรแกรม ํา รับ าดภาพ 
         - Audacity เป็นโปรแกรม ํา รับบันทึกเ ียง 

3. ิธีการ ึก า
งาน ิจยันี้ได้ดาํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี
1 ) ึ ก าค้ น ค ้ า าข้ อ มู ล เกี่ ย กั บ ก ารทดลอ ง

ิทยา า ตร์ ระดับชั้นประถม ึก า 
2) กํา นดขอบเขตของการทดลอง ิทยา า ตร์ ระดับ

ประถม ึก า 
3) นาํข้อมูลมา ิเคราะ ์และออกแบบ ื่อมัลติมีเดีย
4) ทําการพัฒนา ื่อมัลติมีเดีย
5) ทด อบและปรับปรุง ื่อมัลติมีเดีย
6) นํา ื่อมัลติมีเดียไปทด อบกับกลุ่มตั อย่าง
7) ประเมินผลค ามพึงพอใจ

 การ ิเคราะ ์ผล ัมฤทธ์ิของ ื่อมัลติมีเดียการทดลอง
ิทยา า ตร์ ระดับประถม ึก า โดยใช้แบบประเมินค าม

พึงพอใจจากผู้เรียนระดับชั้นประถม ึก าจากโรงเรียน ัด

ม าโพธิใต้   ตําบลม าโพธิ  อําเภอเก้าเลี้ย  จัง ัด
นคร รรค์ ร มท้ัง ิ้น 94 คน ซ่ึงการประเมินท้ัง มด 4 
ด้านคือ ด้านเนื้อ า ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และ
ด้านประโยชน์ 
 ระดับค ามพึงพอใจของแบบประเมินประกอบด้ ย มาก
ท่ี ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ี ุด โดย ถิติ ท่ีใช้
ํา รับการ ิเคราะ ์ผล ัมฤทธ์ิของ ื่อมัลติมีเดียการทดลอง
ิทยา า ตร์ ระดับประถม ึก า คือค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ผลการ ึก า
4.1 ผลการเกบร บร มข้อมูล 
 ผลการ ิเคราะ ์แบบ อบถามเพื่อ ําร จค ามคิดเ ็น
ของผู้เรียนชั้นประถม ึก าเก่ีย กับ ื่อมัลติมีเดีย ํา รับการ
ทดลอง ิทยา า ตร์ ระดับชั้นประถม ึก า จําน น 94 คน 
เพ่ือใ ้ ามารถทราบขอบเขต ั ข้อการทดลอง ิทยา า ตร์ 
โดย ามารถ รุปข้อมูลได้ดังน้ี 

1) ประ บการณ์การทดลอง ิทยา า ตร์
 ผู้เรียนท่ีมีประ บการณ์การทดลอง ิทยา า ตร์จําน น 
91 คนคิดเป็นร้อยละ 96.80 
 ผู้ เรียนท่ีไม่มีประ บการณ์การทดลอง ิทยา า ตร์
จําน น 3 คนคิดเป็นร้อยละ 3.20 

2) แ ล่งข้อมูล ํา รับการ ึก าทดลอง ิทยา า ตร์ ซ่ึง
ามารถได้มากก ่า 1 แ ่ง แ ดงดังรูปท่ี 1 ซ่ึงแ ดงใ ้เ ็น
่าผู้เรียน ่ นใ ญ่ ึก าการทดลอง ิทยา า ตร์จากใน
นัง ือเรียนมากท่ี ุด รองลงมาคือข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

นัง ือเรียน
58%

ที ี
2%

อินเตอร์เนต
35%

นัง ือ
การ์ตูน
5%

รูปที่ 1. แสดงแหล่งข้อมูลสําหรับการศึกษาทดลองวิทยาศาสตร์ 
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3) ค าม นใจที่อยากเรียนรู้การทดลอง ิทยา า ตร์
คิดเป็นร้อยละ 100  

4) ั ข้อเรื่องทดลอง ิทยา า ตร์ท่ี นใจ โดยใ ้ผู้เรียน
เลือก 15 ข้อ จากท้ัง มด 20 ั ข้อ โดยใ ้เรียงลําดับ ได้ผล
รุปดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2. หัวข้อเร่ืองทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีสนใจเรียงลําดับ
จากมากไปน้อย 

ลาํดับ ั เร่ือง 
การทดลอง ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร ม 

1 กระป๋อง ุ่นเชิด 12 17 10 16 17 14 86 

2 
การทดลองเป่าลูกโป่ง
โดยใช้ข ด 

11 19 10 18 12 15 85 

3 
โมบายปลา มึกจาก
กล่องฟลิ์ม 

11 17 11 15 14 13 81 

4 การทําใ ้ไข่ไก่ลอยนํ้า  11 18 9 17 13 12 80 

5 
การทดลองทําเรือจาก
กล่องนม 

8 17 9 16 17 13 80 

6 
การทดลองทําปากกาฉดี
นํ้า 10 19 8 12 17 13 79 

7 
การทดลองทําจร ด
ลกูโป่ง 7 17 9 15 16 14 78 

8 
การทดลองทําเปลือกไข่
ไก่น่ิม 

9 16 9 18 15 10 77 

9 รม่ชูชีพถุงพลา ติก 11 16 7 15 16 9 74 

10 
การทดลองทําดา ตก
จากยาลดกรด 

9 17 9 13 12 13 73 

11 ใบพัดจากกล่องนม      6 17 9 15 14 11 72 

12 
การทดลองทําใ ้ลูกโป่ง
แตกจากนํ้ามันไฟแช็ก 

8 14 9 14 13 12 70

13 
ตุ๊กตาล้มลุกจากแกนเทป
กา  

9 15 6 14 15 10 69 

14 ลกูข่างฝาพลา ติก 8 16 7 11 14 10 66 

15 
การทําโทร ัพท์จาก
กระป๋อง 11 7 8 18 14 8 66 

16 
การทดลอง รา้ง มอก
ด้ ยตนเอง 9 14 5 13 12 11 64 

17 
การทดลอง รา้ง
คลื่นด้ ยข ดน้ํา 7 11 10 11 11 10 60 

18 ลอดเป่าลูกปิงปอง 8 7 7 11 13 10 56 

19 มึกล่อง น 9 8 6 10 7 11 51 

20 
การทําคาน กจาก
ไม้เ ยีบลูกช้ิน 

6 3 7 13 8 7 44 

4.2 ออกแบบ ื่อมัลติมีเดีย 
 จากแบบ อบถาม ั ข้อท่ีผู้เรียน นใจมากท่ี ุด 7 เร่ือง 
จากตารางท่ี 1 ได้นําออกแบบโครงเร่ือง ํา รับ ื่อมัลติมีเดีย 
จะประกอบด้ ยข้อมูล ลักดังรูปท่ี 2 

น้าจอ ลัก

น้าเมนู

กระป๋อง ุ่นเชิด

การทดลองเป่าลูกโป่งโดยใช้ข ด

อุปกรณ์ในการทดลอง

ขัน้ตอนในการทดลอง

ผลลัพธ์ของการทดลอง

โมบายปลา มึกจากกล่องฟิล์ม

การทําใ ้ไข่ไก่ลอยนํ้า 

การทดลองทําเรือจากกล่องนม

การทดลองทําปากกาฉีดนํ้า

การทดลองทําจร ดลูกโป่ง

ออกจากโปรแกรม

อุปกรณ์ในการทดลอง

ขั้นตอนในการทดลอง

ผลลัพธ์ของการทดลอง

อุปกรณ์ในการทดลอง

ขัน้ตอนในการทดลอง

ผลลัพธ์ของการทดลอง

อุปกรณ์ในการทดลอง

ขั้นตอนในการทดลอง

ผลลัพธ์ของการทดลอง

อุปกรณ์ในการทดลอง

ขัน้ตอนในการทดลอง

ผลลัพธ์ของการทดลอง

อุปกรณ์ในการทดลอง

ขัน้ตอนในการทดลอง

ผลลัพธ์ของการทดลอง

อุปกรณ์ในการทดลอง

ขัน้ตอนในการทดลอง

ผลลัพธ์ของการทดลอง

รูปที่ 2 แสดงออกแบบโครงเร่ืองสําหรับส่ือมัลติมีเดีย 
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4.3 พฒันา ื่อมัลติมีเดีย 
 ื่อมัลติมีเดีย ํา รับการทดลอง ิทยา า ตร์ ระดับชั้น
ประถม ึก า ได้พัฒนาข้ึนท้ัง มด 7 ั ข้อท่ีมีผู้เรียน นใจ
มากท่ี ุดโดยประกอบด้ ย น้าจอแ ดงดังตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3. แสดงการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย 

1. น้าจอแนะนําตั ละครและเข้า ู่บทเรียน

2. น้าเมนู ลัก

3. ั ข้อบทเรียนการทดลอง 

4. อุปกรณ์การทดลองของบทเรียน

5.ขั้นตอนการทดลอง 

ตารางที่ 3. (ต่อ) แสดงการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย 

6. ิธีการเล่น 

4.3 ผลการประเมิน ื่อมัลติมีเดีย 
 ผลการประเมินค ามพึงพอใจของผู้ เรียนโรงเรียน      
ัดม าโพธิใต้ ตําบลม าโพธิ  อําเภอเก้าเลี้ย  จัง ัด

นคร รรค์  ท่ีได้ทดลองใช้ ื่อมัลติมีเดีย ํา รับการทดลอง
ิทยา า ตร์ ระดับชั้นประถม ึก า โดยแบบ อบถาม

จําน น 94 คน ซ่ึงมีเกณฑ์การ ัดระดับค ามพึงพอใจดังนี้ 
ระดับการประเมิน 1 มายถึง ระดับค ามพึงพอใจน้อยท่ี ุด 

ระดับการประเมิน 2 มายถึง ระดับค ามพึงพอใจน้อย 
 ระดับการประเมิน 3 มายถึง ระดับค ามพึงพอใจปาน
กลาง 

ระดับการประเมิน 4 มายถึง ระดับค ามพึงพอใจมาก 
ระดับการประเมิน 5 มายถึง ระดับค ามพึงพอใจมาก

ท่ี ุด 
 ผล รุปค ามพึงพอใจในการใช้ ื่อมัลติมีเดีย ํา รับการ
ทดลอง ิทยา า ตร์ ระดับชั้นประถม ึก า แ ดงดัง   
ตารางท่ี 4 

5. อภิปรายผลการ ึก า
จากการ ึก าและพัฒนา ื่อมัลติมีเดีย ํา รับการ

ทดลอง ิทยา า ตร์ ระดับชั้นประถม ึก า พบ ่าค าม  
พึงพอใจของผู้เรียนในอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยที่ด้าน 
การออกแบบ ื่อ ผู้เรียนมีค ามพึงพอใจมากก ่าด้านอ่ืนๆ 
ท้ั งการออกแบบการแ ดงผล  เ ียงพาก ์  และค าม
นุก นานท่ีได้จาก ั ข้อการทดลอง อยู่ในระดับมาก โดยมี

ระดับคะแนนท่ี 4.78 – 4.81 รองลงมาคือด้านประโยชน์ท่ี
ได้จาก ื่อท่ีทําใ ้ผู้ เรียน ามารถเรียนรู้การทดลองและ
กระตุ้นใ ้เกิดค าม นใจในการเรียนรู้ท่ีอยู่ในระดับมาก 

1399



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

ตารางที่ 4. แสดงผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อส่ือ
มัลติมีเดียสําหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ 

เก ์การประเมิน ระดับค ามพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 X S.D. 

1. ด้านเนื้อ า
1.1 ค าม รู้ที่ ได้จาก ื่ อ
มั ล ติ มี เดี ยก ารทดลอง
ิทยา า ตร์ 

48 33 12 1 0 4.35 0.79 

1 .2  ค าม น่ า น ใจ ใน
ั ข้อของ ื่อมัลติมี เดีย

การทดลอง ิทยา า ตร์ 

68 22 4 0 0 4.68 0.55 

2. ด้านการออกแบบ
2.1 ค ามเ มาะ มของ
รูป แ บ บ ก า รแ ด งผ ล
ได้แก่ รูปภาพ ตั อัก ร
และ ี 

73 21 0 0 0 4.78 0.42 

2.2 ค ามน่า นใจของ
เ ี ย ง พ า ก ย์ ข อ ง ื่ อ
มั ล ติ มี เดี ยก ารทดลอง
ิทยา า ตร์ 

81 8 5 0 0 4.81 0.51 

2 .3 นุ ก นานของ ื่ อ
มั ล ติ มี เดี ยก ารทดลอง
ิทยา า ตร์ 

76 17 1 0 0 4.80 0.43 

3. ด้านการใช้งาน
3.1 ค าม ะด กและ

ง่ายต่อการใช้งานของ ื่อ
มั ล ติ มี เดี ยก ารทดลอง
ิทยา า ตร์ 

52 35 7 0 0 4.48 0.63 

4. ด้านประโยชน์
4.1 ประโยชน์ของ ื่อ

มั ล ติ มี เดี ยก ารทดลอง
ิทยา า ตร์ 

72 18 1 1 2 4.67 0.75 

   4.2 การใช้ ื่อทําใ ้กระ
ต้ น ค าม น ใจ ใน ก าร
เรียนรู้เก่ีย กับการทดลอง
ิทยา า ตร์ 

74 11 6 3 0 4.66 0.74 

6. รุปผลการ ึก าและขอ้เ นอแนะ
การ ึก าและพัฒนา ื่อมัลติมีเดีย ํา รับการทดลอง

ิทยา า ตร์ ระดับชั้นประถม ึก า ซ่ึงมี ัตถุประ งค์เพ่ือ
ช่ ยกระตุ้นและ ่งเ ริมการเรียนรู้การทดลอง ิทยา า ตร์ 
ใน ิชา ิทยา า ตร์ ใ ้ผู้เรียน ามารถเข้าใจข้ันตอนในการ
ทดลองและ ามารถลงมือปฏิบัติได้จริง โดยการใช้ ื่อ
มัลติมีเดียท่ี มีการนําเ นอข้อมูลท่ี มี ลายรูปแบบ  ท้ั ง

ข้อค าม ภาพ เ ียง และปฏิ ัมพันธ์กับผู้ ใช้ ซ่ึงผลการ
ประเมินค ามพึงพอใจในการใช้ ื่อมัลติมีเดียท่ีพัฒนาข้ึนมี
ระดับค ามพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากท่ี ุดในทุกด้าน 
โดยท่ีลัก ณะของพัฒนา ื่อมัลติมีเดีย ํา รับการทดลอง
ิทยา า ตร์ ระดับชั้นประถม ึก า ามารถใช้เป็นต้นแบบ
ํา รับการพัฒนา ื่อมัลติมีเดีย ํา รับเนื้อ าในราย ิชาอ่ืน

ได้ 
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เกมบันไดงูสามมติิ 
(3D Snake and Landers Game) 

นาง า ุชาดา บุตรรม นาง า ุทธิดา ม ล้า และ นาง า ุภา ิณี  าพันธ์ 
พา น์ ปราโมกข์ชน น ิ ตันติธารานุกุล และ ป ีณ  เขื่ นแก้  

าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยแม่โจ้ 
: . .  .  .  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้น าเสนอเกมบันไดงูสามมิติในรูปแบบของ

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ผู้วิจัยได้น า
เทคโนโลยีนี้  มาพัฒนาเกมบันไดงูโดยพยายามท าให้ 
เกมบันไดงู 3D มีความสมจริง และตั้งใจที่จะรักษาความ
สมจริงในการเล่น และความสนุกสนานของเกมไว้ เครื่องมือ
หลักที่ใช้ในการพัฒนาคือ Unity และ Vuforia งานวิจัยนี้
วัดผลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรจ านวน 15 คน
พบว่า เกมบันไดงูสามมิติ  มีความสนุกสนานกว่าแบบ
กระดานกระดาษ 13.49% และมีความสมจริงใกล้เคียงกับ
แบบกระดานกระดาษ 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีเ มื นจริง เกมบันไดงู ามมิติ 

Abstract 
This research presented a 3D snakes and 

ladders game in the form of Augmented Reality. 
The “3D snakes and ladders game” is developed 
using Augmented Reality to make the game more 
reality. This heals the reality and enjoy of game. 
This game is developed using Unity and Vuforia. 
The evaluation was done using a questionnaire 
collected from 15 people. The results show that 
3D snakes and ladders game is 13.49% more 
funny than traditional paper based snakes and 
ladders game the result also show that the 
realistic of both our 3D game and traditional 
paper based game are similar. 
 Key Words:  ,   

      

1. บทน า
ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชี ิตประจ า ัน

มากมาย เช่น มีการน าเทคโนโลยี  มิติ มาประยุกต์ใช้ใน
การน าเ น ื่ ต่าง ไม่ ่าจะเป็นภาพยนตร์  มิติ ื่ การ
เรียนการ น เกม ท าใ ้เรา ามารถเ ็นเ ฟเฟกต์ตั ละคร
และฉากทีใ ้ มจริงเพื่ ที่จะต บ น งค ามต้ งการข ง
ผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น นึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้ในการ ร้างตั ละคร 
ฉาก  มิติ มจริง คื เทคโนโลยีเ มื นจริง (  

) รื เรียก ั้น ่า เทคโนโลยี  เป็นเทคโนโลยีที่
ประ านเ าโลกแ ่งค ามเป็นจริง (  ) เข้า
กับโลกเ มื น (  ) เพื่ ท าใ ้เกิดการกลมกลืน
มากที่ ุดโดยผ่านทาง ุปกรณ์กล้ ง( ) เพื่ จะท าใ ้
ภาพที่เ ็นในจ ภาพเป็นภาพ  มิติ จากที่ได้กล่า มา  
เป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ผู้เขียนจึงได้พัฒนาเกมบันได
งูขึ้นโดยใช้ช่ื ่า เกมบันไดงู ามมิติ(    

 ) เพื่ เพิ่มค าม นุก นาน ค ามทัน มัย 
และมีค ามเ มื นจริงมากขึ้นจากเกมบันไดงูในรูปแบบเดิม 
ซึ่งเกมบันไดงูในรูปแบบเดิม ุปกรณ์ในการเล่น ได้แก่ 
กระดานจะ ร้างมาจากแผ่นกระดา  ตั เดิน ลูกเต๋า เป็นตัน 
และ ามารถมีผู้ เล่นได้มากก ่า คน เกมแบบเดิมที่มี
ุปกรณ์แค่  ย่างก็ได้ ร้างค าม นุก นานใ ้กับผู้เล่น 

จนกระทั่งมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชี ิตประจ า ัน เช่น 
ค มพิ เต ร์ จึงได้มีผู้พัฒนาเกมท าการพัฒนาเกมบันไดงู
จากรูปแบบกระดานกระดา มาเป็นเกมบันไดงู นไลน์ ใน
รูปแบบ  ซึ่ง ร้างค าม นุก นานใ ้กับผู้เล่นได้ ีกแบบ

นึ่ง แต่ค าม มจริงในการเล่น เริ่มลดลง การพัฒนา 
เกมบันไดงูในรูปแบบ ามมิติขึ้นท าใ ้ผู้เล่นมี ่ นร่ มในการ
เล่นเกมโดยผู้เล่น ามารถท ยลูกเต๋าเพื่ าจ าน นครั้งใน
การเดินในโลกแ ่งค ามเป็นจริงใ ้ตั เดินได้ ผู้เล่น ามารถ
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เล่นเกมบันไดงู  ได้ทั้ งบนค มพิ เต ร์  และ 
โทร ัพท์มื ถื ัจฉริยะ( ) โดยเครื่ งมื ลักที่
ใช้ในการพัฒนาคื   และ  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแ พพลิเคช่ัน เกม บันไดงู ามมิติ

เนื่ งจากในปัจจุบันการใช้งาน มาร์ทโฟน และ แท็บเล็ตกัน
ย่างแพร่ ลาย เพื่ ที่จะช่ ย  าน ยค าม ะด กใน

ชี ิตประจ า ัน บน มาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ามารถที่จะ
ติดตั้งเกมได้มากมาย ลายรูปแบบ ซึ่งแ พพลิเคช่ันเกี่ย กับ
เกมได้รับค าม นใจจากผู้ใช้งาน ย่างมาก โดยทฤ ฎีที่
เกี่ย ข้ งมีดังนี ้

2.1 เกมบันไดง ู
 เกมบันไดงู [1] เป็นเกมกระดานเด็กเล่นชนิด นึ่ง โดย
จะมีผู้เล่นมากก ่า  คนขึ้นไป ในตารางช่ ง ี่เ ลี่ยมจะมี
ตั เลขก ากับ ยู่ที่ช่ ง ซึ่งขนาดข งตารางนั่นแตกต่างกัน

กไปด้ ย บางช่ งจะมี บันได พาดเช่ื มกันระ ่าง  
ช่ งและมี งู เช่ื มระ ่าง  ช่ งเช่นกัน โดยบันไดและงู
จะถูกพาดผ่านแทบท่ั ท้ังกระดาน ย่างไม่มีกฎเกณฑ์ตายตั  
ซึ่งจะมีผลต่ การเดินไปตามช่ งระ ่างการเล่น ดังรูปที่  

ผู้ ิจัยจึงมีค าม นใจในการพัฒนาเกมบันไดงูในรูปแบบ 
 มิติ โดยจะเพิ่มค ามเ มื นจริงในการเล่นและเพิ่มทัก ะ

ค ามรู้ใ ้กับผู้เล่น 

รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างเกมบันไดงู

2 . 2 เ ท ค โ น โ ล ยี เ ส มื อ น จ ริ ง  (Augmented 
Reality) 
  เทคโนโลยีเ มื นจริง (  : ) [2] 
เป็นประเภท นึ่งข งเทคโนโลยีค ามจริงเ มื นที่มีการน า 
ระบบค ามจริง เ มื นมาผน กกับเทคโนโลยีภาพเพื่ ร้าง
ิ่งที่เ มื นจริงใ ้กับผู้ใช้และเป็นน ัตกรรม รื เทคโนโลยีที่

มีมาตั้งแต่ปีค. .  จัดเป็น แขนง นึ่งข งงาน ิจัยด้าน
ิทยาการค มพิ เต ร์ ่าด้ ยการเพิ่มภาพเ มื นข ง

โมเดล ามมิติที่ ร้างจากค มพิ เต ร์ลงไปในภาพที่ถ่ายมา
จากกล้ ง ิดี โ เ ็บแคม รื กล้ งในโทร ัพท์มื ถื  
แบบเฟรมต่ เฟรมด้ ยเทคนิคทางด้านค มพิ เต ร์
กราฟฟิก

กระบ นการภายในข ง เทคโน โลยี เ มื นจริ ง 
ประก บด้ ย  กระบ นการ ได้แก่ 

x การ ิเคราะ ์ภาพ (  /
) เป็นขั้นต นการ ค้น าต าแ น่ง  จาก

ภาพ (    ) ที่ได้จากกล้ งแล้
ืบค้นจากฐานข้ มูล (  ) ที่มีการเก็บ

ข้ มูลขนาดและรูปแบบข ง  เพื่ น ามา ิเคราะ ์
รูปแบบข ง   

x การค าน ณค่าต าแ น่งเชิง  มิติ  (
) ข ง  เทียบกับกล้ ง 

x กระบ นการ ร้างภาพ งมิติจากโมเดล ามมิติ
(  ) คื การ เพิ่ม ( ) ข้ มูลที่เรา
ต้ งการซึ่งโดยทั่ ไปแล้ จะเป็นโมเดล  มิติ (  ) 
ลงไปในภาพที่ได้ ณ ต าแ น่งข ง  ที่ตร จพบจาก
ขั้นต น   โดยใช้ต าแ น่งเชิง  มิติที่
ค าน ณได้จากขั้นต น   (    

 )  ดังรูปที่  

รูปที่ 2 แสดงการท างานของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

 เป็นเทคโนโลยีที่ผ มโลกข งค ามจริ ง 
(  ) เข้ากับโลกเ มื น (  ) โดยใช้ ิธี
ซ้ นภาพ ามมิติที่ ยู่ในโลกเ มื น ไป ยู่บนภาพที่เ ็น
จริง  ในโลกข งค ามเป็นจริง  ผ่านกล้ งดิจิต ลข ง 
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แท็บเล็ต มาร์ทโฟน รื ุปกรณ์ ื่น  และใ ้ผลการแ ดง
ภาพ ณ เ ลาจริง (  )  

2.3 เทคโนโลยีการแสดงภาพจ าลองเสมือนจริง
Vuforia 

 [3] รื เทคโนโลยีการแ ดงภาพจ าล ง 
เ มื นจริง ข งบริ ัท  ผู้ผลิตชิปเซตบนมื ถื
ช่ื ดังซึ่ง  มีค าม ามารถในการ แกน ัตถุและ ร้าง
การโต้ต บผ่าน มาร์ทโฟน รื แท็บเล็ตข งผู้ใช้ โดยการ
ท างานคื แกนภาพถ่ายเช่ื มต่ กับฐานข้ มูลในดาต้าเบ
พื้นฐาน 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ิ ูต ิ่มใจ และ ุ ิเช ฐ์ ท้า บุญชู [4] ได้ ร้างเกม
จ าล งการเก ตรเพื่ ค ามรู้  เป็นเกม ฟไลน์(  

) บน    ซึ่งเป็นเกมที่พัฒนาขึ้น
มาในรูปแบบ งมิติ เพื่ ใ ้ค ามรู้ทางด้านการเก ตรใน
รูปแบบที่ นุก นาน แต่ยังขาดค าม มจริงในการเล่น ยู่ 
 จิร รรณ บุ ราคัมกุล และ ปร ี ง ์ ั ดิ์ ุริยะ [5] ได้
พัฒนาเกม ะเมซิ่ง รันใ ้ ามารถเล่น นไลน์ ( ) ได้ 
โดยเกม ะเมซิ่ง รันท าขึ้นมาเพื่ ร้างค าม นุก นานและ
ปลูกฝั่งทัก ะการแก้ไข ถานการณ์เฉพาะ น้าใ ้กับผู้เล่น  
 นายภั ิชญ์ จริตงาม และคณะ [6] พัฒนาเกม

    (  
) ได้น าเ าแน คิดข งเทคโนโลยี ามมิติเข้ามา

ปรับปรุงเกมต่ ู้จากเดิมที่ใช้การ์ดกระดา  และเล่นบน
กระดาน ใ ้ ยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีเ มื นจริง ใน ่ นข ง
การต่ ู้ ข งเ ล่ าม น ์ เต ร์ ในแต่ละการ์ดเพื่ ใ ้
บรรยากา ในการต่ ู้ข งเกมเ มื นจริงมากที่ ุดใน
รูปแบบ ามมิติ 
 ันต์ เกียรติแ งท ง และคณะ [7] พัฒนาโปรแกรม
เกม ที่ ่งเ ริมทัก ะการจดจ า โดยเกมนี้จะเป็นการเปิดไพ
ชุด นึ่งที่ด้าน ลังที่เป็น  ลังจากนั้นโมเดล  มิติ
จะถูกแ ดงบนไพเ ล่านั้น ผู้เล่นเกมจะต้ งท าการค้น าคู
ข งไพที่มีโมเดล  มิติที่เ มื นกัน มาเรียงต่ กัน 
 ผู้ ิจัยจึงมีแน คิดที่จะน าเ าเทคโนโลยีเดีย กันนี้มาใช้
ในการ กแบบและพัฒนาเกมบันไดงู ามมิติ  

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ
ผู้เขียนได้ท าการพัฒนาเกมบันไดงู ามมิติ โดยได้น า

เทคโนโลยี   ( ) มาเป็นแน ทางใน
การพัฒนาเกม ตั้งแต่เริ่มต้น ิเคราะ ์ปัญ าจนกระทั่งน า
เกมไปใช้งานซึ่งรายละเ ียดขั้นต นต่าง ในการพัฒนา
ระบบ มีดังนี้ 

3.1 ออกแบบแอพพลิเคชั่น (Design) 
 น าผลการ ิเคราะ ์ระบบมา กแบบแ พพลิเคช่ันเกม
บันไดงู ามมิติ โดยใช้    ซึ่งมีการท างาน
ร่ มกับ ัตถุ ัญญาลัก ณ์( )เป็น ลักในการท างาน 
ดังรูปที่  และเมื่ ่ งกล้ งไปที่  จะท าการค้น า 

 ข งภาพที่ได้จากกล้ งแล้ ืบค้นจากฐานข้ มูล 
(  ) และแ ดงโมเดลเมื่ ่ งกล้ งไปที่ 

 ดังรูปที่  

รูปที่ 3 Marker 
(วัตถุสัญลักษณ์) 

รูปที่ 4 แสดงโมเดลเม่ือส่อง
กล้องไปที่ Marker 

3.2 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Development) 
 แ พพลิเคช่ันถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้ค าม ามารถข ง 

     และ  (ใช้ นับ นุน
 ) ใช้ภา า   และ  

 ท างานร่ มกันในการจัดเก็บฐานข้ มูล ตั ย่าง
น้าจ ข งโปรแกรม ดังรูปที่  

รูปที่ 5 หน้าจอแอพพลิเคช่ันเกมบันไดงูสามมิติ 
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       ( )  

3.3 ทดสอบแอพพลิเคชั่น(Testing) 
 ใช้การทด บแบบ   เป็นการทด บ
ประ ิทธิภาพการใช้งานข งเกม เช่น  เ มาะต่ การใช้
งาน ใ ้การท างานต่าง เป็นไปตามค ามต้ งการ รื
เ มาะ ม แบ่งการทด บตามลัก ณะการใช้งาน ใน ่ น
ต่าง ข งผู้เล่น การทด บแ พพลิเคชั่นมี  ขั้นต น ดังนี ้
 . .  ทด บใช้งานด้ ยตนเ ง โดยเริ่มตั้งแต่ น้าจ
การเริ่มเล่นเกมและทด บฟังก์ช่ันต่าง ใน น้าจ เริ่มเล่น 
และทด บเล่นเกมเพื่ ตร จ บ าข้ บกพร่ งข ง
แ พพลิเคชั่นแล้ ท าการปรับปรุง 
 . .  ทด บใช้งานด้ ยผู้ ื่น โดยใ ้ผู้ ื่นทด บการ
ท างานข งแ พพลิเคช่ันโดยการเล่นเกมจนจบ และเ น
ข้ เ น แนะในการพัฒนาต่ รื ปรับปรุง 

3.4 การติดตั้ง (Installation) 
เกมที่ ร้างเ ร็จแล้ ในโปรแกรม  และท าการ 

 ไฟล์ที่มี ่ นขยายแบบ .  เพื่ ใ ้ ามารถน าไป 
ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ได้  

การทด บใช้งานแ พพลิเคช่ันด้ ยตนเ ง โดยเริ่มเล่น
เกมตั้ งแต่ น้าแรก เล่นจนจบเกม เพื่ ตร จ บ า
จุดบกพร่ งข งแ พพลิเคชั่นแล้ ทาการปรับปรุง 

3.5 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 ทด บแ พพลิเคช่ันด้ ยตนเ ง ลังจากที่พัฒนา
แ พพลิเคชั่นเ ร็จ ิ้น เพื่ ตร จ บ ่าไม่มีจุดบกพร่ งใด
ในการใช้งานแ พพลิเคช่ัน จากนั้นน าผลการประเมินจาก
ผู้ ื่นมาท าการปรับปรุงแก้ไขแ พพลิเคช่ันตามค าแนะน าใ ้
เกิดค าม มบูรณ์เพื่ ใ ้แ พพลิเคช่ันมีค ามเ มาะ มกับ
ค ามต้ งการข งผู้ใช่งาน 

4. การทดลองและวัดผล
ในการทดล งนี้ผู้ ิจัยได้ท าการแปลงเกมบันไดงูใ ้มา

ท างานบนโทร ัพท์มื ถื ีโก( ) รุ่น   ชิป
เซ็ต     .   
.     โดยใช้ ิธี  ไฟล์ในรูปแบบ 

.  เพื่ ใ ้ ามารถน าไป ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ 
แ นดร ยด์ได้  และได้ทดล งบนค มพิ เต ร์ โดยใช้ 

 ข ง  รุ่น  ค ามละเ ียด 
  เช่ื มต่ ทาง  เพื่ ใช้ในการจับภาพ 

 โดย  ที่ใช้ในการทดล งตั ที่  คื   

กระดานเกม มีขนาด .   .  ซม. และตั ที่ ง  
ลูกเต๋า มีขนาด .   .  ซม. 

ท าการ ัดผลท าโดยใช้แบบ บถามแบบ   
แบบ  ระดับประก บไปด้ ย แย่มาก แย่ พ ใช้ ดี ดีมาก 
ใ ้คะแนนเป็น  ตามล าดับ ซึ่งได้ทดล งโดยใ ้ 
ผู้เล่นท าการเล่นเกมบันไดงูแบบ  รื แบบ ามมิติใน
รูปแบบข งการเล่น  คน โดยผลัดกันเดินระ ่างผู้เล่น 
และงู แล้ ท าแบบ บถาม ่ นข งการเล่นเกมบันไดงูแบบ

 จากนั้นผู้เล่นจะถูกข ใ ้เล่นเกมบันไดงูแบบกระดาน
กระดา  ดังรูปที ่  โดยเกมทั้ง งมีกติกาเดีย กันและต บ
แบบ บถาม ่ นข งการเล่นเกมบันไดงูแบบกระดา  โดย
มี ั ข้ ที่ นใจคื  ค าม นุก ค าม มจริง และ ค ามยาก
ง่ายในการเล่น  

รูปที่ 6 การทดสอบเล่นเกมบันไดงูแบบกระดานกระดาษ 

จากการทดล งกับกลุ่มประชากรจ าน น  คน ซึ่ง
ประก บไปด้ ย บุคคลทั่ ไป จ าน น  คน นัก ึก าช้ันปีที่ 
 จ าน น  คน นัก ึก าช้ันปีที่   จ าน น  คน และ

นัก ึก าช้ันปีที่  จ าน น  คนเป็น ชาย  คน ญิง  
คน ายุ ยู่ในช่ ง  ปี  

ผลการทดล งเกมบันไดงูแบบกระดานกระดา  และ 
เกมบันไดงูแบบ  (ตารางที่ ) 

ตารางที่ 1 ผลการทดลอง 
หัวข้อ AR กระดาษ p-value 
ค าม มจริง
ข งเกม 

. .  . .  .  

ค า ม นุ ก
ข งเกม 

. .  . .  .  

ค ามง่ายใน
การเล่น 

. .  . .  .  

เฉลี่ย 3.96 3.49 0.044 

จากตาราง รุปได้ ่าเกมบันไดงูแบบกระดานกระดา มี
ค าม มจริงมาก ่าเกมบันไดงูแบบ  แต่มีค าม นุก
เท่ากันแต่ ย่างไรก็ตามเกมบันไดงูแบบ  เล่นง่ายก ่าเกม
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       ( )  

บันไดงูแบบกระดานกระดา  ซึ่งโดยภาพร มแล้ การเล่น
เกมบันไดงแูบบ  ดีก ่าการเล่นเกมบันไดงูแบบกระดา  

5. อภิปราย (discussion)
งาน ิจัยนี้ผู้ ิ จัยได้พบปัญ า ยู่ ลายประการซึ่ ง

จ าเป็นต้ งมีการ ึก าเพิ่มเติมเพื่ ปรับปรุง คื  ขนาดข ง 
 มีผลต่ การแ ดงโมเดลเ ลาที่ ่ งกล้ ง ากมี

ขนาดใ ญ่เมื่ ่ งจะเ ็นโมเดลไม่ทั่ ถึง ค ามละเ ียดข ง
กล้ ง ากมีน้ ยเกินไป าจท าใ ้ไม่ ามารถจับภาพข ง 
มาร์กเก ร์ได้ ระยะข งกล้ งกับมาร์กเก ร์ าก ่างเกินไป
าจจับภาพไม่ได้ท าใ ้ไม่เ ็นโมเดลข งเกม แ ง ากมีไม่

พ จะท าใ ้ตร จ ามาร์กเก ร์ไม่พบ การใช้ทรัพยากรข ง
เครื่ ง าก มาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต มี น่ ยค ามจ าทีน่้ ย
จะท าใ ้ไม่ ามารถติดตั้งแ พพลิเคช่ันได้ และ การน า
โปรแกรมมารันบน  เนื่ งจากเกมที่พัฒนาขึ้นใช้
เทคโนโลยี  เข้ามาช่ ยในการพัฒนาการที่จะเล่น 
แ พลิเคช่ันบนค มพิ เต ร์จะต้ งเล่นผ่านโปรแกรมจ าล ง
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งผู้ ิจัยใช้   

 

6. สรุป
การพัฒนาเกม บันไดงู ามมิติ  โดยน าเทคโนโลยี
กเมนเต็ดเรียลลิตี้มาประยุกต์เพื่ ร้างเกมได้รับการ
กแบบใ ้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ทั้ ง 

มาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่ ใ ้ผู้เล่นได้รับค าม นุกและ
ค าม มจริงในการเล่นเกม การน าเทคโนโลยี  มา
ท างานร่ มกับ  ท าใ ้แ พพลิเคช่ันเกมที่พัฒนาขึ้น
ามารถท่ีจะ ่านค่ามาร์กเก ร์และแ ดงโมเดลที่ ร้างขึ้นได้
ย่างแม่นย า 

ผลการทดล งจากข้ มูลแบบ บถามกลุ่มประชากร
จ าน น  คน ลังจากที่ผู้เล่นเล่นเกมบันไดงูแบบธรรมดา 
และเกมบันไดงูแบบ  พบ ่า เกมบันไดงู  มีค าม
นุก นานก ่าแบบกระดานกระดา  .  ่ นข ง

ค ามเ มื นจริงนั้นแตกต่างกันกับแบบกระดานกระดา
ย่างไม่มีนัย  าคัญ 

7. เอกสารอ้างอิง
 เกมบันไดงู    : :// .  

. / /เกมบันไดงู/ (เข้าถึงครั้งล่า ุดเมื่ ันที่ 
 กุมภาพันธ ์พ. . ). 

 ันต์ เกียรติแ งท ง  พรร พล พร มมา  และ 
นุ ัตร เฉลิม กลุกิจ.การ ึก าเทคโนโลยี คเมนต์ 

เตดเรียลริตี้กรณี ึก าพัฒนาเกม ์ เมมการ์ด  
  :  :// . . . / 
/ .  (เข้าถึงครั้งล่า ุดเมื่

ันท่ี  กุมภาพันธ ์พ. . ). 
 ณัฏฐ์  ดิ เจริญ  ฐิติกร ประคร งญาติ และ 

นลพรรณ ประล บพันธุ์  และ ุภาพร  พรไตร . 
การพัฒนา ื่ การเรียนรู้เรื่ ง เซลล์และโครโมโซมด้ ย
เทคโนโลยีโลกเ มื นผ านโลกจริง   

 : :// . . . / / 
/ / .  

(เข้าถึงครั้งล่า ุดเมื่ ันที่  กุมภาพันธ์ พ. . ). 
 ิ ูต ิ่มใจ และ ุ ิเช ฐ์ ท้า บุญชู, เกมจ าล ง

การเก ตรเพื่ ค ามรู้ . ม า ิทยาลัยแม่โจ้ : . 
 จิร รรณ บุ ราคัมกุล และ ปร ี ง ์  ั ดิ์ ุริยะ , 

เกม ะเมซิ่งรัน  : :// . 
. . . / / .  

(เข้าถึงครั้งล่า ุดเมื่ ันที่  กุมภาพันธ์ พ. . ). 
  นายภั ิชญ์ จริตงาม  นาย ัครเดช พรรณาภพ และ

นาง า จุ ญา ผิ งาม,   
  (  )  

: :// . . . . /  
/ ทะลุ จิ นตนาการ
เกมการ์ดต่ ู้แบบ มิติ (เข้าถึงครั้งล่า ุดเมื่ ันที่  
กุมภาพันธ ์พ. . ). 

  ันต์ เกียรติแ งท ง พรร พล พร มมา  และ 
นุ ัตร เฉลิม กุลกิจ. การ ึก าเทคโนโลยี คเมนต์ 

เตดเรียลริตี้กรณี ึก า พัฒนาเกม ์ เมมการ์ด  
 : :// . . . / 
/ .  (เข้าถึงครั้งล่า ุดเมื่

ันท่ี  กุมภาพันธ ์พ. . ). 
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แอพพลิเคชั่นเกมท ำอำหำรไทย 
Application Cooking TukTuk 

นาง า  กฤ ณา จ มค า นาย ุฒกฤ ณ์ นิล า  
นาย รรถ ิท ซังคมานนท์ นาย พา น์ ปราโมกข์ชน นาง า  ชลิตดา มัธยมบุรุ  

ม า ิทยาลัย แม่โจ้ เชียงใ ม่ 
 : . .  

บทคัดย่อ 
แอพพลิเคชั่นเกมท ำอำหำรไทยน้ี ท ำข้ึนเพ่ือให้ได้

ควำมเพลิดเพลินที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เล่น อีกทั้ง
ยังได้ส่งเสริมกำรอนุรักษ์อำหำรไทย ซึ่งเป็นกำรน ำเสนอเกม
ในรูปแบบอำหำรไทย ภำษำโปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำ คือ 
C# โดยใช้เทคโนโลยี Unity3D[1] ในกำรพัฒนำ อีกทั้งใช้
เทคโนโลยี Adobe Photoshop และ Adobe illustrator 
ในกำรตัดต่อและออกแบบเพ่ือให้ได้ควำมสวยงำมและควำม
สมจริง แอพพลิเคชั่นเกมท ำอำหำรไทยมีผู้ใช้เดียว คือ ผู้เล่น 

ส่วนของผู้เล่นน้ัน จะเน้นไปในส่วนของกำรเล่น
เกมเป็นกำรกระท ำหลัก ที่สำมำรถเล่นได้จริง และง่ำยต่อผู้
เล่น กำรกระท ำรองคือ กำรอัพเกรดอุปกรณ์ในกำรเล่นเกม 
ซึ่งกำรที่จะอัพเกรดได้น้ันต้องปลดล็อก หรือ กำรผ่ำน
เงื่อนไขในกำรปลดล็อก แม้ถึงจะปลดล็อกได้แล้วน้ัน กำร
อัพเกรดในแต่ละครั้งจะต้องมีทรัพยำกรในกำรอัพเกรด
เพียงพอด้วย 

ดั ง น้ันผู้ พัฒ นำจึ ง ได้แนวคิ ดกำรพั ฒ นำเกม
ท ำอำหำรไทยข้ึน จำกกำรที่แอพพลิเคชั่นเกมท ำอำหำรไทย
มีน้อยจนแทบจะไม่มี เพ่ือสร้ำงเกมที่มีเอกลักษณ์ของควำม
เป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัย 

Abstract 
Application Cooking TukTuk this 

project. To provide enjoyment to meet the 
needs of the players. Also promote food 
conservation Thailand. The game is 
presented in the form of food Thailand.  The 
language used in the development of the C # 
using Unity3D technology development and 
the use of Adobe Photoshop and Adobe 
illustrator in editing and design to beauty 
and realism. Application Cooking TukTuk 
offers users a single player (Player). 

Part of that player will focus on the 
main action of the play. Playable true and 
easy-to player Secondary action is 
Equipment upgrades in the game. In order 
to upgrade it to unlock or through the 
conditions to unlock. Even up to unlock 
it. Each upgrade will have sufficient 
resources to upgrade it 

Therefore, we have developed a 
concept developed in Application Thai 
cooking game. From Application Cooking 
TukTuk have almost no less. To create 
games that are unique to Thailand in a 
modern style. The enjoyment and 
conservation of food Thailand. 

ค ำส ำคัญ : เกมท า า าร (  )  า ารไทย 
(  )  ิถีชี ิต ( )  รถตุ๊กตุ๊ก ( ) 

       ( )  
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1. ที่มำและควำมส ำคัญ
เน่ื งจากปัจจุบันโลกได้เข้า ู่ ยุคโลกาภิ ัฒน์ที่

เทคโนโลยีเป็น ่ น น่ึงข งชี ิตประจ า ัน จากการ ังเกต
ผู้คนพบ ่า โทร ัพท์ เป็น ิ่งที่จ าเป็น  า รับผู้คนในการ
 าน ยค าม ะด ก ปัจจุบันผู้คน ่ นใ ญ่ ใช้   

 ทั้งระบบ  และ  เ ตุผลที่ผู้คนเลื กใช้ 
เพราะ   มี ุปกรณ์และเทคโนโลยีครบครันใน
การ  าน ยค าม ะด ก ทั้งด้านการ ื่ าร ด้านค าม
บันเทิง เทคโนโลยี ย่าง น่ึงที่ท าใ ้ผู้คนใช้เ ลากับ  

 มากคื  เกม ซึ่ ง เกม ามารถใช้ เ ลา ่างใ ้ เกิด
ประโยชน์ จากกิจกรรม รื กิจ ัตรประจ า ันได้ 

การใช้ชี ิตข งคนไทยในปัจจุบันเป็นการใช้ชี ิตใน
รูปแบบแข่งกับเ ลา ท าใ ้เ ลาในการท ากิจกรรมลดน้ ยลง 
โดย ลงลืมกิจกรรมบาง ย่างที่  าคัญ กิจกรรมน้ันคื  การ
รับประทาน า าร การรับประทาน า ารน้ันเป็น ั ใจ
 าคัญในการใช้ชี ิตประจ า ัน ซึ่งเปรียบเ มื นพลังงานข ง

ชี ิต ซึ่งผู้คนได้รับประทาน า ารตามร้าน า ารตาม ั่ง
มากก ่าที่ ท า า ารรับประทานเ ง ี กทั้ ง นิยมการ
รับประทาน า ารประเภทฟา ต์ฟู้ดเป็นจ าน นมาก ท าใ ้
ผู้คน ลงลืม า ารไทย ที่เป็น า ารประจ าชาติไทย ซึ่ง
เป็น ิ่งที่ค ร นุรัก ์ไ ้ 

จากรูปแบบการใช้ชี ิตและพฤติกรรมข งผู้คนใน
ปัจจุบัน ท าใ ้ผู้พัฒนาได้เกิดแน คิดในการคิดค้นเกมที่เป็น
ประโยชน์และเพลิดเพลิน จากการ ึก าใน   
และ   พบ ่าเกมที่ผู้คน ่ นใ ญ่ใ ้ค าม นใจ
และได้รับค ามนิยม ย่าง น่ึงที่น่า นใจ คื  เกมประเภท
ท า า าร ซึ่งพบ ่าเกมท า า าร ่ นใ ญ่เป็นการน า า าร
ต่างประเท มาท าในรูปแบบข งเกม เกมท า า ารไทยที่ ยู่
ในรูปแบบเกมมีน้ ย จึงได้เกิดแน คิดใ ม่ในการน า า าร
ไทยท าเป็นในรูปแบบเกมท า า าร และข้ันต นและ
งค์ประก บ า ารในเกมเป็นข้ันต นและ งค์ประก บจริง

ข ง า ารไทย ซึ่งจะท าใ ้เกิดประโยชน์แก่ผู้เล่นในการฝึก
ทัก ะจากการเล่นเกมและข้ันต นการท า า ารไทย และ
ภายในเกมจะกิจกรรม ระดับค ามยาก ลายระดับ เพ่ื ชัก
จูงใ ้ผู้เล่นเล่นเกมต่ ไปและเพ่ิมค ามเพลิดเพลิน ท าใ ้เกม

ไม่น่าเบื่  ีกทั้งยังเป็นการ นุรัก ์ า ารไทย ย่างย่ังยืนไป
ด้ ย 

2. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ผู้เล่น ามารถน าข้ันต นต่าง ในการเล่นเกมไป

ประยุกต์ในการประก บ า ารจริงได้ ฝึกทัก ะและไ
พริบต่าง จากการเล่นเกมในแต่ล่ะข้ันต นต่าง ที่แตกต่าง
กันได้ข้ันต นต่าง ในการเล่นเกมเก็บเป็นค ามรู้เกี่ย กับ
ด้าน า ารได้ 

3. เนื้อเร่ืองย่อ (Story Board)
มีตั ละครเ ก ชื่  น้ งจ มใจ ายุ  ปี รักการ

ท า า ารไทย รักการเดินทาง ามารถ ื่ ารภา า ังกฤ
ได้ จึงมีค ามฝันที่ ยากจะเดินทางไปท า า ารไทยใน
ประเท ต่าง  โดยมี รถชื่  ตุ๊กตุ๊ก เป็นคู่ ูในการเดินทาง 
โดยตุ๊กตุ๊กจะบรรทุกเครื่ งครั ท า า ารไปด้ ย ใ ้น้ งจ ม
ใจ ามารถท า า ารได้ทุกท่ี เมื่ มีลูกค้า 

ซึ่งในเน้ื เรื่ ง น้ งจ มใจ จะเริ่มต้นท า า ารที่
ริมทางและเมื่ เ ร็จภารกิจที่ริมทาง น้ งจ มใจจะเดินทาง
ไปท า า ารที่ภาค ื่น ต่ ไป 
3.1 ตัวละครหลัก 

 น้องจอมใจ 
ชื่  จ มใจ เด็ก า  ายุ  ปี รักการท า า าร

ไทยเป็นชี ิตจิตใจ ามารถ ื่ ารภา า ังกฤ ได้ ช บการ
เดินทาง มีค ามฝันจะเดินทางไปท า า ารในประเท ต่าง  
ดังรูปที่ 1  

รูปที่ 1 น้ งจ มใจ 
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 รถตุ๊กตุ๊ก 
คู่ ูข งน้ งจ มใจ จะบรรทุกเครื่ งครั ท า า าร

ไ ้ข้าง ลัง จะพาน้ งจ มใจไปท า า ารได้ทุกที่ ที่มีลูกค้า
และที่ น้ งจ มใจต้ งการไป ีกทั้ งรถตุ๊ก ตุ๊ก ยังเป็ น
ัญลัก ณ์ข งค ามเป็นไทย ีกด้ ย ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 รถตุ๊กตุ๊ก 

3.2 ลูกค้ำ 
 ลุงเหม่อ ชายแก่ ารมณ์ดี ใจดี ร นาน ได้ 
 พี่ เฉยเฉย เด็ก นุ่ม ารมณ์ เฉย มชื่  ข้ี เ ี่ยง 

งุด งิดง่าย 
 น้องใสใส เด็ก า ารมณ์ดี งุด งิดและข้ีเ ี่ยง 

ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ลูกค้า (ลุงเ ม่  พ่ีเฉยเฉย น้ งใ ใ ) 

5. เทคโนโลยีที่ใช้
5.1 ซอฟต์แวร์ 
-      ใช้  า รับ เป็น

เครื่ งมื ในการ ร้างเ ก ารและ ื่ การน าเ น  
-   ใช้เพ่ื ร้างระบบภายในเกมทั้ง มด 
-       ใช้ ในการ

ตัดต่ และ กแบบภาพ  
-        

 .  ใช้  า รับ ร้างได ะแกรม กแบบระบบ 
5.2 เทคโนโลยีที่ใช้ 

ภา า  เป็นภา าท่ีใช้เพ่ื พัฒนาระบบภายในเกม 

6. Input/output Specification
 เกิดจากการที่ผู้เล่นใช้ ม งประม ลผลจาก

การรับรู้ในการ ังเกตและเกิดค ามคิดในการตัด ินใจและ
โต้ต บผ่านน้ิ มื ในการเล่นเกม ในที่ น้ีคื การ ัมผั บน
น้าจ  

ซึ่งเกมจะท าการประม ลผลตามที่ผู้ พัฒนาได้
ก า นดไ ้ เพ่ื ต บ น งกับผู้เล่นตามที่ผู้ เล่นได้ท าการ
ตัด ินใจ เกมเกมประม ลผลเ ร็จ ิ้นแ ดงผลลัพธ์ตามท่ีเกม
ก า นดไ ้ ย่างร ดเร็  น้ันก็คื   ดังรูปภาพต่ ไปน้ี 

ซึ่งเมื่ ผู้เล่นต้ งการ กจากเกม เกมจะท าการ
เก็บข้ มูลการเล่นไ ้ทุกครั้ง เมื่ ผู้เล่นกลับมาเล่นเกม ีกครั้ง
ข้ มูลการเล่นจะเป็นข้ มูลล่า ุดที่ผู้เล่นได้เล่นไ ้ ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 /   

7. ขอบเขต
เกมท า า ารไทยแบ่ง กเป็น  ่ น คื  ่ น

ข งผู้ใช้ทั่ ไป ( ) ามารถท าได้ดังน้ี 
. ามารถเริ่มเกมได้
. ามารถเล่นเกมได้  

.  ามารถรับเงินได้จากการเล่นเกม เปิดด่าน และ 
เลื่ นข้ันเลเ ล  
.   ามารถรับค่าประ บการณ์ได้จากการเล่นเกม 
.  ามารถรับเพชรได้จากการเลเ ล ัพ 
.  ามารถ ัพเกรด ุปกรณ์การท า า าร ภาชนะ

ที่ างภาชนะ ที่พัก า ารได้  
.  ามารถปลดล็ ก ด่านใ ญ่ ด่านย่ ย ุปกรณ์

การท า า าร ภาชนะ ที่ างภาชนะ ที่ พัก 
า ารได้ 
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.  ามารถเลื่ นข้ันเลเ ลได้  

.  ามารถ ยุดเกม ยุดเกมชั่ ครา  เล่นเกมต่  
เริ่มเล่นเกมใ ม่ และกลับไปยังแผนผังเกมได้ 

3. ามารถ กเกมได้  

8. ข้อจ ำกัด
เล่นได้เพียง   

9. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
กลุ่มผู้ใช้ ายุ  ปีข้ึนไป ทุกเพ  ทุก ัย 

10. หน้ำจอแสดงผล
แ พพลิเคชั่นเกมท า า ารไทยประก บไปด้ ย น้าจ

ลัก ยู่  น้า คื  
 หน้ำจอกำรเริ่มเกม เป็น น้าจ ที่เป็น น้าเริ่มต้น

เมื่ เข้าเกมซึ่ง น้าจ จะมีปุ่ม  กดเข้า ู่เกม ดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5 น้าจ การเริ่มเกม 
หน้ำจอแผนผังเกม เป็น น้าจ ที่ในการเลื กด่าน

ที่ต้ งการเล่น ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 น้าจ แผนผังเกม 

หน้ำจอด่ำนย่อย เป็น น้าจ ที่ในการเลื กด่าน
ย่ ยที่ต้ งการเล่น ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 น้าจ ด่านย่ ย 
หน้ำจอกำรอัพเกรด เป็น น้าจ ที่ในการ ัพเกรด

ุปกรณ์ในการท า า าร เพ่ื เพ่ิมค าม ามารถในการเล่น
เกม ดังรูปที่ 8 

รูปที่ 8 น้าจ การ ัพเกรด 
หน้ำจอกำรเล่นเกม เป็น น้าจ การกเล่นเกมซึ่งมี

ั ใจ ลักข งแ พพลิเคชั่นเกมท า า ารไทย  ดังรูปที่ 9 

รูปที่ 9 น้าจ การเล่นเกม 
หน้ำจอกำรสรุปเกม เป็น น้าจ ที่ รุปผลการเล่น

เกม ืบเน่ื งมาจากรูปที่  ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 น้าจ การ รุปเกม 
หน้ำจอแสดงเมนู  เป็น น้าจ ที่แ ดงเมนูที่

ามารถกดได้ในขณะเล่นเกม ดังรูปที่ 11 

รูปที่ 11 น้าจ แ ดงเมนู 

11. แนวทำงในกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ร่วมกับ
งำนอื่นๆ 

ามารถน าแบรนด์ ินค้ามาร่ มในเกมได้ เช่น เ ื้
ลูกค้า ล ดลายเ มื นแบรนด์ที่มี ยู่จริง เพ่ื เป็นการ โป
รโมท ินค้า รื แบรนด์น้ัน   

ามารถน ารูปตั ละคร รูป ุปกรณ์ ต่าง  รูป
ิ่งแ ดล้ มภายในเกม มาใช้เป็นรูปภาพประก บ ื่น ได้ 

เช่น ท าเป็น ติกเก ร์ไลน์ รื เฟซบุ๊ค 

12. กำรทดสอบ
มีการทด บแ พพลิเคชั่นเกมท า า ารไทยโดย

พบ ่าเกมมี ข้ ผิ ดพลาดบาง ่ นและได้ท าการแก้ ไข
ข้ ผิดพลาดในทุก ่ น 

เมื่ แก้ไขข้ ผิดพลาดเ ร็จ ิ้นได้น าแ พพลิเคชั่น
น าเ น แก่ าจารย์ที่ปรึก าและกรรมการโปรเจ็คซึ่งพบ ่า

แ พ พลิ เค ชั่ น เป็ นที่ น่ า พึ งพ ใจ  และได้ รับ

ข้ เ น แนะในการแก้ไขบาง ่ นใ ้ มบูรณ์ย่ิงข้ึน ซึ่งได้
แก้ไขเ ร็จ ิ้นแล้  

13. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
13.1 ข้อสรุป 

เกมท า า ารไทย ประก บด้ ย ่ นต่าง  ดังน้ี 
. ่ นข งการเริ่มเกม

เป็น ่ นข งการเริ่มเกม  า รับทั้งผู้เล่นที่เคยเข้า
เกมมาก่ น และที่ไม่เคยเข้าเกมมาก่ น ากผู้เล่นที่เคยเข้า
เกมมาก่ นจะมีข้ มูลข งการเล่นที่ได้ท าการบันทึกจากการ
เล่นล่า ุด ากผู้เล่นไม่เคยเข้าเล่นเกมจะไม่มีข้ มูลการเล่น
เกม 

. ่ นข งการเล่นเกม
เป็น ่ นข งการเล่นเกมที่เป็น ั ใจ  าคัญข งเกม

า าร ไท ย  ซึ่ ง จ ะ าม ารถรั บ  เงิ น  เพ ช ร  แ ละค่ า
ประ บการณ์ 

จะ ามารถรับเงินได้จากการเล่นเกม การเปิดด่าน 
การเลื่ นข้ันเลเ ล  

จะ ามารถรับเพชรได้จากการเลื่ นข้ันเลเ ล 
. ่ นข งการ ัพเกรด

เป็น ่ นข งการ ัพ เกรด ุปกรณ์ท า า าร 
ภาชนะ ท่ี างภาชนะ ท่ีพัก า าร  

. ่ นข งการปลดล็ กการ ัพเกรด
เป็น ่ นข งการปลดล็ ก ด่าน ด่านย่ ย ุปกรณ์

ท า า าร ภาชนะ ท่ี างภาชนะ ท่ีพัก า าร  
. ่ นข งการเลื่ นข้ันเลเ ล

เป็น ่ นข งการเลื่ นข้ันเลเ ล เพ่ื ใช้ในการ
ปลดล็ กการ ัพเกรดต่าง  และเป็นทางเลื กในการรับ
เพชรและเงิน 

. ่ นข งการ ยุดเกม
เป็น ่ นที่ต่ การ ่ นข งการ ยุดเกมชั่ ครา  

เพ่ื กจากการเล่นเกม รื  เพ่ื ท ากิจกรรม ื่น  
. ่ นข งการ ยุดเกมชั่ ครา

เป็น ่ นข งการ ยุดเกมชั่ ครา  เพ่ื เป็นการ
ยุดพักเกมเป็นการชั่ ครา  

       ( )  
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. ่ นข งการเล่นเกมต่
เป็น ่ นที่ต่ การ ่ นข งการ ยุดเกมชั่ ครา  

เพ่ื เป็นการเล่นเกมต่  
. ่ นข งการเล่นเกมใ ม่

เป็น ่ นที่ต่ การ ่ นข งการ ยุดเกมชั่ ครา  
เพ่ื เป็นการเริ่มเล่นเกมใ ม่ 

. ่ นข งการกลับไปยังแผนผังเกม
เป็น ่ นที่ต่ การ ่ นข งการ ยุดเกมชั่ ครา  

เพ่ื เป็นการกลับไปยังแผนผังเกม 
. ่ นข งการต้ังค่า

เป็น ่ นในการต้ังค่าระดับค ามดังข งเ ียงดนตรี
และเ ียงประก บเกม 

. ่ นข งการ กเกม
เป็น ่ นการ กจากเกม เพ่ื ยุติเกม และท าการ

บันทึกข้ มูลเกมการเล่น 
3.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการท าตั เกมในด่านต่ ไปค รท า  
 เพ่ื ค รต่ เน่ื งในการพัฒนาตั เกม 

14.กิตติกรรมประกำศ
โครงงานน้ีได้รับค ามกรุณาจาก าจารย์ ชลิตดา 

มัธยมบุรุ  าจารย์ที่ปรึก าโครงงาน าจารย์  รรถ ิท 
ชังคมานนท์  และ าจารย์ ดร.พา น์ ปราโมกข์ชน ที่ ใ ้
ค าปรึก าเก่ีย กับการพัฒนาเกม ีกทั้งใ ้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ และ นาย ณัฐพง ์ รรพพิทยา ที่ ได้ใ ้การ
ช่ ยเ ลื ในด้านกราฟิกดีไซน์  และข ข บคุณ าขา
ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยแม่

โจ้ ที่ประ ิทธิประ าทค ามรู้ในด้านต่าง ที่ใช้ในการพัฒนา
เกมใ ้  าเร็จได้ด้ ยดี 

ท้ายที่ ุดน้ีทางผู้พัฒนา ัง ่าโครงงานน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ึก าเป็น ย่างย่ิง  

15. เอกสำรอ้ำงอิง
[1] Unity 

  . .  คื ะไร  

แ ล่งที่มา 
:// . . / /  

( ันที่ ืบค้น  ิง าคม ) 
 [2] อำหำรไทย 

ม า ิทยาลัยราชภัฏนครราช ีมา . ประเภทข ง
า ารไทย  แ ล่งที่มา

:// . . / / /
  ( ันที่ ืบค้น  พฤ จิกายน ) 

ม า ิทยาลัยราชภัฏนครราช ีมา . ค ามเป็นมา
ข ง า ารไทย  แ ล่งที่มา 

:// . . / / /
  

( ันที่ ืบค้น  พฤ จิกายน ) 
ม า ิทยาลัยราชภัฏนครราช ีมา . า ารไทย

ภาค  แ ล่งที่มา 
:// . . / / /

  ( ันที่ ืบค้น  พฤ จิกายน ) 
 [3] Photoshop 

  .  คื ะไร  
แ ล่งที่มา

:// . . / / /
.  ( ันที่ ืบค้น  พฤ จิกายน ) 

บริ ัท ไ ทีจีเนีย  เ ็นจิเนียริ่ง จ ากัด . 
 คื ะไร  แ ล่งที่มา  

:// . . . / .   
( ันที่ ืบค้น  พฤ จิกายน ) 

.  ใช้ ย่างไร  
แ ล่งที่มา 

 :// . . / /
/ .    
( ันที่ ืบค้น   พฤ จิกายน ) 
 [4] Illustrator 

ม า ิทยาลัยกรุงเทพ .  ใช้ ย่างไร  
แ ล่งที่มา :// . . . /  
( ันที่ ืบค้น  พฤ จิกายน ) 

       ( )  
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เกมคณิตศาสตร์ บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

Math Game on Android for Grad 4 Student 

จิราภรณ์  นาคพ่ึง  จิร ักดิ์  ชุม รานนท์  ิโรจน์  ย ด ั ดิ์  าโรช  ปุริ ังค ะ  
าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี 

ม า ิทยาลัยราชภัฏพระนคร รี ยุธยา 
. . .  . . .  .  

.  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอเกมคณิตศาสตร์ บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันด้านคณิตศาสตร์ให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 เพื่อฝึกทักษะในการคิด วิเคราะห์  ทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องการบวก ลบ คูณ หารเลขจ านวนเต็ม และการบวก ลบ 
คูณ หาร ระคน จุดประสงค์หลักเพื่อช่วยในเรื่องการทบทวน
บทเรียน เนื่องจากผู้ใช้งานจะให้ความสนใจในแอปพลิเคชัน
เกมคณิตศาสตร์ มากกว่าการท าแบบฝึกหัดในกระดาษ 
แอปพลิเคชันเกมคณิตศาสตร์ถูกพัฒนาโดยใช้โปรแกรม 
Android Studio ตัวเกมสามารถดูเนื้อหา และวิธีการคิด 
เพื่อท าความเข้าใจก่อนการเล่นเกม ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ระดับการเล่นเพื่อวัดความรู้ของผู้ใช้งานในแต่ละระดับ และ
สามารถดูคะแนนการเล่นเพื่อพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในครั้ง
ต่อไป และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แทนการเล่นเกม
แบบอ่ืนท่ีเน้นความบันเทิงเพียงอย่างเดียว  

ผลการประเมินการใช้งานเกมคณิตศาสตร์โดยนักเรียน 
ครู และผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบพบว่าด้านรูปแบบ
และภาพลักษณ์ กลุ่มนักเรียนให้ความสนใจมาก เป็น
รูปแบบที่นักเรียนช่ืนชอบ ส่วนด้านเสียง และเนื้อหา กลุ่ม
ครู และผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าในการเพิ่มเติมเนื้อหาให้
มากขึ้น 

This research presents Math games on Android 
for grade 4 students to practice and analyze on 
mathematical skills consist of addition, 
subtraction, multiplication and division of integer. 

The main purpose of this study is to help students 
for review lessons after classed. Since, the 
students take an interest on the applications of 
mathematical game more than exercises in the 
paper. Therefore, the Math Game was developed 
using the Android Studio. In the game, users can 
learn contents and regulation before playing. The 
users can choose the different levels to measure 
the knowledge of them. They can view a score list 
in order to defeat the statistical score. Moreover, 
users can play the Math Game instead of other 
games which focus on entertainment only. 
 The assessment of the game by students, 
teachers and experts found that a group of 
student interested on layouts and images, 
teachers and experts suggest that to add more 
contents.  

ค าส าคัญ: เกมคณิต า ตร์  ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์  
จ าน นเต็ม  โจทย์ปัญ าระคน 

1. บทน า
ปัจจุบัน ทัก ะทางคณิต า ตร์ข งนักเรียนไทย ประ บ

ปัญ ามา ย่างต่ เนื่ ง ซึ่ง ังเกตได้จากผล บในระดับชาติ
ที่ประกา กมาในแต่ละปี ทั้งนี้ ิชาคณิต า ตร์เป็น
พื้นฐาน  าคัญที่ต้ ง ึก าตั้งแต่ระดับประถม ึก าถึง
ุดม ึก า จึงจ าเป็นต้ งฝึกฝนทัก ะทางคณิต า ตร์ใ ้แก่
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นักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันต้น  เพื่ เป็นพื้นฐานไป ู่ นาคต
ต่ ไป  

ปัญ าข งนักเรียนช้ันประถม ึก าต นต้น ่ นใ ญ่ไม่
คล่ งและไม่แม่นย าในราย ิชาคณิต า ตร์ ังเกตได้จาก
การใช้แบบทด บ ัดพื้นฐานค ามรู้เบื้ งต้น เกี่ย กับการ
บ ก ลบ คูณ าร จ าน นเต็ม และการบ ก ลบ คูณ าร
ระคน พบ ่า นักเรียนมีปัญ าเรื่ งการบ ก ลบ คูณ าร
ระคน ท าใ ้มีผลต่ เนื่ งถึงค าม  าเร็จในการเรียน
เนื้ า ิชาที่ต้ งใช้การค าน ณดังกล่า  าเ ตุที่  าคัญมี

งประการ คื  การขาดค ามเข้าใจเกี่ย กับ ลักการบ ก 
ลบ คูณ าร จ าน นเต็ม และนักเรียนไม่ใ ้ค าม นใจใน
การท าแบบฝึก ัด  า รับการบ ก ลบ คูณ าร จ าน นเต็ม
นั้ นยั ง เป็น ิ่ งจ า เป็นต่ การคิ ดค าน ณในระดับ ช้ัน
ประถม ึก าเป็น ย่างมาก แม้ดูเป็นเรื่ งเล็กน้ ยแต่มี
ค าม  าคัญ ย่างยิ่งต่ การเรียนคณิต า ตร์ข งนักเรียน 
นักเรียนที่บ ก ลบ คูณ าร จ าน นเต็มไม่คล่ งจะคิด
ค าน ณบ ก ลบ คูณ ารระคนได้ช้า ได้ค าต บที่ผิดพลาด
และรู้ ึกไม่ นุกในการเรียนคณิต า ตร์ ีกต่ ไป ปัญ า
ดังกล่า จ าเป็นจะต้ ง าทางแก้ไข ใ ้ได้ในช่ งแรก  ข ง
การเรียนคณิต า ตร์  

ดังนั้นผู้พัฒนาระบบ จึงเล็งเ ็นปัญ าข งนักเรียนที่
เรียน ิชาคณิต า ตร์ ดังที่กล่า ในข้างต้นคื เรื่ งการบ ก 
ลบ คูณ าร ระคน เนื่ งจากการบ ก ลบ คูณ าร ระคน 
โจทย์จะมีลัก ณะซับซ้ น โจทย์  ข้ จะมีเครื่ ง มาย
ตั้งแต่  เครื่ ง มายขึ้นไป นักเรียนแ ดง ิธีท าไม่ถูกจึงท า
ใ ้ได้ค าต บที่ผิด ผู้พัฒนาระบบจึงมีแน คิดพัฒนาแ ป
พลิเคชัน  า รับนักเรียนที่บ ก ลบ คูณ ารระคนไม่ถูก ิธี
ขึ้นมา เพื่ ช่ ยลดปัญ านักเรียนที่ไม่ นใจเรียนในเรื่ งการ
บ ก ลบ คูณ ารระคน และเป็นการทบท นค ามรู้ในเรื่ ง
การบ ก ลบ คูณ ารข งนักเรียน ลังเลิกเรียน ผ่านทาง
โทร ัพท์มื ถื ซึ่งเป็น ิ่งท่ีนักเรียนพกติดตั ยู่ตล ดเ ลา  

แ ปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นเกมเพื่ ร้างค าม
นุก นาน และเพื่ ทบท นบทเรียนได้ เพราะปัจจุบันนี้เด็ก

นักเรียน ลายคนจะติดเกมมากก ่าการ ่าน นัง ื  เกมที่
พัฒนาขึ้นนี้จะ ดแทรกค ามรู้ในด้านคณิต า ตร์ใ ้
นักเรียนได้เล่น เป็นเกมเกี่ย กับการบ ก ลบ คูณ าร 
จ าน นเต็ม และการบ ก ลบ คูณ ารระคน เกมจะเพิ่ม
ระดับค ามยากง่ายไปตามระดับที่นักเรียนเล่น ตั้งแต่เริ่ม
เล่นครั้งแรกจะแ ดงโจทย์เรื่ งการบ ก ลบ คูณ าร 
จ าน นเต็ม โจทย์จะถูก ุ่มทุกครั้งที่เริ่มเล่นเกมใ ม่ เมื่

ระดับเริ่ม ูงขึ้นโจทย์ก็จะเริ่มยากขึ้น คื จะเป็นการบ ก ลบ 
คูณ ารระคน  เกมจะแบ่งเป็น  ระดับช้ันคื  ง่าย ปาน 
กลาง และยาก ค ามยากง่ายข งโจทย์ปัญ าแต่ละระดับจะ
แตกต่างกัน กไป ่ นข งกติกาและ ิธีคิด จะมีเ ียง
บรรยายประก บเพื่ ใ ้ผู้ใช้งานท่ีมีปัญ าในการ ่าน นัง ื  
เข้าใจกติกาแล ิธีคิดได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ โจทย์ปัญ าที่น ามา
พัฒนา เกมนั้ น  ยึ ดถื ตาม นั ง ื คณิ ต า ตร์  ช้ั น
ประถม ึก าปีท่ี  ข ง ท.  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ (   
) คื  ระบบปฏิบัติการแบบ   โดย

บริ ัท  ได้รับค ามนิยมเป็น ย่าง ูง เนื่ งจาก
ุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์มีจ าน นมาก 
ุปกรณ์มี ลาก ลายระดับ ลายราคาท าใ ้ผู้บริ โภค
ามารถเลื กใช้ได้ตามต้ งการ ทั้งยังเปิดใ ้ผู้ที่ นใจได้

พัฒนาแ ปพลิเคชันต่าง  เมื่ พัฒนาแล้ ต้ งการเผยแพร่
รื จ า น่ายก็ยังมีตลาดแ นดร ย์มาร์เก็ตเป็นแ ล่งร ม

ข งแ ปพลิเคชันต่าง  ด้ ย  

2.2 ฐานข้อมูล (Database) 
ฐานข้ มูล คื  ชุดข งข้ มูลที่มีค าม ัมพันธ์กันที่ถูก

น ามาจัดเก็บไ ้ด้ ยกันเพื่ ใ ้ ามารถใช้ข้ มูลเ ล่านั้น
ร่ มกันได้ ย่างร ดเร็ และมีประ ิทธิภาพการจัดเก็บข้ มูล 
จะมีประ ิทธิภาพได้ก็ต่ เมื่ มี ิธีการจัดการข้ มูลที่ดี
กล่า คื  ิธีการจัดเก็บและค้น าข้ มูลต้ งเป็นไป ย่างมี
ประ ิทธิภาพและร ดเร็ โดยทั่ ไปเมื่ ข้ มูลมีขนาดใ ญ่ขึ้น
การ ร้างฐานข้ มูล มักจะกระท าโดยใช้เครื่ งค มพิ เต ร์
เข้ามาช่ ย เพื่ ใ ้ ามารถจัดเก็บและใช้ข้ มูลเ ลา่นี้ร่ มกัน 
ตล ดจน ามารถค้น าได้ ย่างร ดเร็   

2.3 เจดีเค (Java Development Kit : JDK) 
 เป็นชุดเครื่ งมื ในการช่ ยพัฒนาโปรแกรม ซึ่งมี

ค ามจาเป็นในการค มไพล์และรันโปรแกรมถ้าไม่มีเจดีเค
โปรแกรมจะไม่ ามารถรันได้ ชุดพัฒนาโปรแกรมเจดีเค
ประก บ ยู่  รุ่น คื เจเ ี (   ) เจเ ็ม
ี (   ) และเจ ี ี (   

) ซึ่งคุณ มบัติแต่ละรุ่นแตกต่างกันไป แต่ในการ
พัฒนา แ ปพลิเคชันบนมื ถื จะใช้เจเ ็ม ีเพราะเ มาะ า
รับใช้พัฒนาบน ุปกรณ์พกพาต่าง   
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ิ ัฒน์  มี ุ รรณ์  น าเ น แ ปลิเคช่ันเพื่ การเรียนรู้

บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์  า รับนักเรี ยน ช้ัน
มัธยม ึก าปีที่  เพื่ ึก า งค์ประก บข งแ ปพลิเคชัน
เพื่ การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ และเพื่
ึก าค ามคิดเ ็นข งผู้ใช้ที่มีต่ แ ปพลิเคชันเพื่ การ

เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ โดยกลุ่มตั ย่าง
ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่   จ าน น  คน 
ผลการ ิจัยพบ ่า งคป์ระก บ  าคัญในการ ร้างแ ปพลิเค
ชันเพื่ การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ คื  
งค์ประก บด้านการใช้งานแ ปพลิเคชัน งค์ประก บด้าน

การ กแบบการแ ดงผลแ ปพลิเคชัน และ งค์ประก บ
ด้านการ ่งเ ริมการเรียนรู้ 

ักรินทร์  มื่นนรินทร์  น าเ น เกมฝึกทัก ะการ
บ กและการลบเลข ย่ า ง ง่ าย   า รั บนั ก เ รี ยน ช้ัน
ประถม ึก าปีที่  กลุ่ม าระการเรียนรู้คณิต า ตร์ซึ่ง
นักเรียน ่ นใ ญ่ขาดค ามรู้และค ามเข้าใจเกี่ย กับจ าน น
นับในด้าน ค่าข งตั เลขในแต่ละ ลัก การเปรียบเทียบ
จ าน น การใช้เครื่ ง มาย     การเรียงล าดับจ าน น 
การนับเพิ่มทีละ  การนับเพิ่มทีละ  และการนับลดทีละ  
ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้น ามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ น
เพื่ พัฒนาค ามรู้เชิงจ าน น ฝึกทัก ะการบ ก การลบ
 า รับนักเรียน เพื่ ึก าผลการเรียนรู้ด้ ยเกมฝึกทัก ะ

การบ กและการลบตั เลข ย่างง่ายข งนักเรียนช้ัน
ประถม ึก าปีที่   และเพื่ ึก าค ามพึ่งพ ใจข ง
นักเรียนที่มีต่ เกมฝึกทัก ะการบ กและการลบตั เลข ย่าง
ง่าย 

นิธิกานต์  ข ัญบุญ  น าเ น เกมการ ึก าเพื่
เตรียมค ามพร้ มทางคณิต า ตร์  า รับเด็กปฐม ัย 
เนื่ งจากเด็กปฐม ัยมีการพัฒนาการทางด้าน ติปัญญาต่ า
ก ่าพัฒนาการด้าน ื่น  ค รได้รับการพัฒนาใ ้ ูงขึ้น จึงมี
ค ามต้ งการที่จะเตรียมค ามพร้ มทางคณิต า ตร์เรื่ ง
การแทนค่าจ าน นนับ    ดังนั้นเกมการ ึก าเรื่ งการ
แทนค่าจ าน นนับ     า รับเด็กปฐม ัยจะเป็น
น ัตกรรมที่ช่ ยปรับปรุงแก้ไขปัญ าการเตรียมค ามพร้ ม
คณิต า ตร์ ร้างเกมเพื่ ึก าข้ มูลพื้นฐานในการ ร้าง
ชุดเกมการ ึก าเพื่ เตรียมค ามพร้ มทางคณิต า ตร์
 า รับนักเรียนช้ัน นุบาลปีที่  ใ ้มีประ ิทธิภาพตาม

เกณฑ์ นักเรียนทุกฝ่าย น าเกมการ ึก าไปทดล งใช้กับ
นักเรียนช้ัน นุบาลปีที่  โดยใ ้เรียนรู้ร่ มกันเป็นกลุ่มโดย

ใช้เกมการ ึก านักเรียนมีค ามกระตื รื ร้น ตั้งใจเรียนและ
นุก นานกับการปฏิบัติ 

4. การออกแบบระบบ
การ กแบบระบบเกมคณิต า ตร์ บนระบบปฏิบัติการ

แ นดร ยด์ มีขั้นต นการท างานดังรูปที่  โดยประก บไป
ด้ ย ถานะต่าง  ที่เกิดขึ้นในกระบ นการท างาน และผล
จากการท างานในข้ันต นต่าง  

รูปที่ 1   

5. การพัฒนาระบบ
การ กแบบ น้าจ แ ดงผลในการพัฒนาแ ปพลิเคชัน

เกมคณิต า ตร์ ผู้พัฒนาได้ค านึงถึงค าม ะด ก ในการใช้
งานข งผู้ใช้แ ปพลิเคชัน ทั้งในเรื่ งข งเ ียงบรรยายกติกา 
และเ ียงบรรยาย ิธีคิด เพื่ ะด กต่ ผู้ที่ ่าน นัง ื ไม่
คล่ ง และขนาดข งตั ัก ร ตั เลขที่มีขนาดใ ญ่ ่านง่าย 
มีรายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 
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น้าจ แรกที่แ ดงใ ้เ ็นเพียง  ินาที เป็น น้าจ ที่จะ
แ ดงก่ นเข้า ู่ น้าจ นัก จะมีช่ื ข งแ ปพลิเคชันทั้ง
ภา า ังกฤ  และภา าไทยแ ดง ยู่ด้านบน ดังรูปต่ ไปนี้ 

รูปที่ 2 น้าแรกข งแ ปพลิเคชัน 
น้าจ เมนู ลักข งเกม มีทั้ง มด  ปุ่ม ปุ่มที่  ปุ่ม

กจากระบบ ยู่บน ุดด้านซ้าย ปุ่มที่  ปุ่มเล่นเกม ยู่ถัด
ลงมาจากปุ่ม กจากระบบ และปุ่มที่  ปุ่ม ิธีคิด ยู่ถัดลง
มาจากปุ่มเล่นเกม ดังรูปที่  

รูปที่ 3 น้าจ เมนูเลื กเล่นเกมและ ิธีคิด        
น้าจ แ ดงกติกาการเล่น พร้ มเ ียงบรรยายกติกา

การเล่น น้าจ นี้ประก บไปด้ ย  ปุ่ม ปุ่มที่  ปุ่มกลับ ู่
น้าเมนู ลัก ยู่บน ุดด้านข า และปุ่มที่  ปุ่มย้ นกลับ 

ย้ นกลับไป ู่ น้าก่ น น้ากติกา ดังรูปที่  

   รูปที่ 4 น้าจ แ ดงผลกติกาการเล่น 
น้าจ เมนู ิธีคิด มี ิธีคิด  ิธีใ ้ผู้ใช้งานเลื ก ่าน 

น้าจ นี้ประก บไปด้ ย  ปุ่ม ปุ่มที่  เป็น ิธีคิดบ ก ลบ 
คูณ าร จ าน นเต็ม ปุ่มที่  เป็น ิธีคิดบ ก ลบ คูณ าร 
ระคน  และปุ่มที่  ปุ่มย้ นกลับ ย้ นกลับไป ู่เมนู ลัก ดัง
รูปที่  

รูปที่ 5 น้าจ แ ดงผลในการเลื ก ิธีคิด 
น้าจ แ ดงเนื้ า ิธีคิดบ ก ลบ คูณ าร จ าน นเต็ม 

และตั ย่างพร้ ม ิธีท า มีเ ียงบรรยายเนื้ าและตั ย่าง 
เพื่ ใ ้ผู้ใช้งานเข้าใจเพิ่มขึ้น ดังรูปที่  น กจากนี้ยังมี ิธีคิด
การบ ก ลบ คูณ ารระคนด้ ย 
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รูปที่ 6 น้าจ แ ดง ิธีคิดบ ก ลบ คูณ ารจ าน นเต็ม 
และระคน  

น้าจ เมนูระดับเกม มีทั้ง มด  ปุ่ม ปุ่มที่  ปุ่มเกม
ระดับง่าย ปุ่มที่  ปุ่มเกมระดับปานกลาง ปุ่มที่  ปุ่มเกม
ระดับยาก ปุ่มที่  ปุ่มกติกา และปุ่มที่  ปุ่มย้ นกลับ ดังรูป
ที่  

 รูปที่ 7 น้าจ การเลื กระดบัเกม 
น้าจ เมนูเริ่มเกม มีทั้ง มด  ปุ่ม ปุ่มที่  ปุ่มกลับไป ู่

น้าเมนู นัก ยู่ข้างบน ุดด้านข า ปุ่มที่  ปุ่มเริ่มเกม 
คลิกเข้าไปเพื่ เริ่มเล่นเกมแต่ละระดับเกม ที่เลื กใน น้า
เมนูระดับเกม ปุ่มที่  ปุ่ม ถิติ ูง ุด คลิกเข้าไปจะแ ดง
ถิติ ูง ุด  ล าดับข งผู้เล่นเกม และปุ่มที่  ปุ่มย้ นกลับ 

ย้ นกลับไป ู่ น้าก่ น น้าเริ่มเกม ดังรูปที่   

รูปที่ 8 น้าจ การเลื กเริม่เกมและ ถติิ ูง ุด 
น้าจ เกมระดับง่าย ปานกลาง และยาก พื้น ลังเป็น

การ กแบบตามฤดูกาล ่ นแรกข ง น้านี้ แทบด้าน
บน ุดจะประก บไปด้ ยระดับเกม จะมีทั้ง มด  ระดับ 
คะแนนผู้เล่น และจ าน นครั้งที่ต บผิด จะมี ัญลัก ณ์เป็น
รูป น้ายิ้ม  รูป ถ้าต บผิดรูป น้ายิ้มจะเปลี่ยนเป็น ีแดง 
เพื่ ใ ้ผู้เล่นทราบ ่าต บผิดไปกี่ครั้งแล้  ่ นที่ ง ตรง
กลาง ุดข ง น้านี้ เป็น ่ นที่แ ดงค าถามข งระดับง่าย 
ค าถามจะถูกซุ่มไปจนก ่าจะครบ  ค าถาม ่ นที่ าม 
ด้านล่าง ุดข ง น้านี้ เป็น ่ นข งค าต บ มีค าต บใ ้
เลื กทั้ง มด  ค าต บ ถ้าต บผิดปุ่มตั เลื กจะเปลี่ยนเป็น
ีแดง แล้ แ ดงปุ่มตั เลื กที่ถูกเป็น ีเขีย  จะมีการแ ดง

ค าต บท่ีถูกต้ งทุกข้ ที่ผู้เล่นต บค าถามผิด ดังรูปที่  

รูปที่ 9 ผลในการเลื กเล่นเกมระดับง่าย ปานกลาง ยาก  
น้าจ ผ่านระดับเกมในระดับง่ายมี่ทั้ง มด  ระดับ จะ

แ ดง น้าผ่านระดับทุกครั้งที่ต บค าถามครบ  ค าถาม ดัง
รูปที่   
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รูปที่ 10 น้าจ ผ่านระดับเกมในระดับ 
น้าจ บันทึกคะแนน เมื่ ผู้เล่น คะแนนติดล าดับ ถิติ

ูง ุด  ล าดับ ผู้เล่นจะได้บันทึกคะแนน ดังรูปที่  

รูปที่ 11 น้าจ แ ดงผล ถิติ ูง ุด  ล าดับ

6. ผลการประเมิน
การด า เนิ นงาน ในการพัฒนาแ ปพลิ เค ชัน เกม

คณิต า ตร์ บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ เพื่ ทบท น
บทเรียนและทด ลทัก ะทางคณิต า ตร์เบื้ งต้น และใน
แ ปพลิเคชันเกมคณิต า ตร์ บนระบบปฏิบัติการแ น
ดร ยด์จะมีเ ียงบรรยาย ิธีคิด ตั ย่างเรื่ งจ าน นเต็ม 
และระคน เพื่ ใ ้ผู้ใช้งานง่ายต่ การท าค ามเข้าใจมากขึ้น 
โดยการพัฒนาระบบ ามารถปฏิบัติงานได้ผลเป็นที่น่าพ ใจ 
ซึ่ง รุปผลจากการประเมินข งนักเรียน ครู และผู้เช่ีย ชาญ
ได้ 

6.1 กลุ่มนักเรียน 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบโดยนักเรยีน 

เร่ื งที่ประเมิน  ̅ S.D. ระดับค าม
พึงพ ใจ 

. ด้านรูปแบบและภาพลัก ณ์
  .    ี ันข งแ ปพลิชัน .  .  มากที่ ุด 
  .  รูปภาพประก บแ ปพลิเคชัน .  .  มาก 
  .  การ กแบบข งแ ปพลิเคชัน .  .  มากที่ ุด 
  .  ขนาดตั ัก รที่ใช้ในแ ปพลิเคชัน .  .  มาก 
. ด้านเนื้ า และเ ียง

  .  เ ียงบรรยายเนื้ าฟังเข้าใจง่าย .  .  มาก 
  .  เนื้ ามีค ามถูกต้ ง .  .  มากที่ ุด 
. ด้านการใช้งาน

  .  แ ปพลิเคชัน ามารถท างานได้
ร ดเร็  .  .  มาก 
  .  แ ปพลิเคชัน ามารถท างานได้
ถูกต้ ง .  .  มากที่ ุด 

โดยร ม .  .  มาก 
จากตารางค ามพึงพ ใจต่ แ ปพลิเคชันเกมคณิต า ตร์ 
บนระบบปฏิบัติการแ นดร ย์ข งกลุ่มผู้เช่ีย ชาญ พบ ่ามี
ค ามพึงพ ใจภาพร ม ยู่ในระดับมาก ( ̅

) 

6.2 กลุ่มครู 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินระบบโดยคร ู

เร่ื งที่ประเมิน  ̅ S.D. ระดับค าม 
พึงพ ใจ 

. ด้านภาพร มข งแ ปพลิเคชัน
  .  ค ามน่า นใจในแ ปพลิเคชัน .  .  มาก 
  .  แ ปพลิเคชัน ามารถใช้งานและเข้าใจ
ได้ง่าย .  .  

มาก
ที่ ุด 

  .  ค ามทัน มัยข งรูปแบบแ ปพลเิคชัน .  .  มาก 
  .  แ ปพลิเคชัน ามารถแ ดงผลได้ ย่าง
ถูกต้ ง .  .  มาก 
. ด้านรูปแบบและภาพลัก ณ์

  .  ขนาดข งตั ัก รภายในแ ปพลิเคชัน 
มีค ามเ มาะ ม มากน้ ยเพยีงใด .  .  มาก 
  .  รูปแบบข งตั ัก รภายในแ ปพลิเคชัน 
มีค ามเ มาะ มมากน้ ยเพียงใด .  .  

มาก
ที่ ุด 

1 
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       ( )  

ตารางที่ 2 (ต่ ) ผลการประเมินระบบโดยครู
  .  ี ันข งตั ัก รภายในแ ปพลิเคชัน 
มีค ามเ มาะ มมากน้ ยเพียงใด .  .  มาก 
. ด้านเนื้ า และเ ียง

  .  เนื้ ามีค ามถูกต้ งและเ มาะ ม .  .  มากที่ ุด 
  .  เนื้ าเข้าใจง่าย ใ ้ประโยชน์มากน้ ย
เพียงใด .  .  มาก 
  .  เ ียงมีค ามเ มาะ มมากน้ ยเพยีงใด .  .  มาก 
. ด้านการใช้งาน

  .  แ ปพลิเคชัน ามารถท า งาน ได้
ถูกต้ ง .  .  มาก 
  .  แ ปพลิเคชัน ามารถ  าน ยค าม
ะด กในเนื้ าเร่ื งจ าน นเต็ม ละระคน .  .  มาก 

  .  ค ามเร็ ข งในการต บ น งข งแ ป
พลิเคชันมากน้ ยเพยีงใด .  .  มากที่ ุด 
โดยร ม .  .  มาก 
 จากตารางค ามพึงพ ใจต่ แ ปพลิเคชันเกมคณิต า ตร์ 
บนระบบปฏิบัติการแ นดร ย์ข งกลุ่มผู้เช่ีย ชาญ พบ ่ามี
ค ามพึงพ ใจภาพร ม ยู่ในระดับมาก ( ̅

) 

6.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินระบบโดยผู้เชี่ย ชาญ 

เร่ื งที่ประเมิน  ̅ S.D. ระดับค าม
พึงพ ใจ 

. ด้านภาพร มข งแ ปพลิเคชัน
  .  ค ามน่า นใจในแ ปพลิเคชัน .  .  มาก 
  .  แ ปพลิเคชัน ามารถใช้งานและเข้าใจ
ได้ง่าย .  .  มากที่ ุด 
  .  ค ามทัน มัยข งรูปแบบแ ปพลเิคชัน .  .  มากที่ ุด 
  .  แ ปพลิเคชัน ามารถแ ดงผลได้ ย่าง
ถูกต้ ง .  .  มากที่ ุด 
. ด้านรูปแบบและภาพลัก ณ์

  .  ขนาดข งตั ัก รภายในแ ปพลิเคชัน 
มีค ามเ มาะ ม มากน้ ยเพยีงใด .  .  มาก 
  .  รูปแบบข งตั ัก รภายในแ ปพลิเค
ชัน มีค ามเ มาะ มมากน้ ยเพยีงใด .  .  มากที่ ุด 
  .  ี ันข งตั ัก รภายในแ ปพลิเคชัน 
มีค ามเ มาะ มมากน้ ยเพียงใด .  .  มาก 

ตารางที ่3 (ต่ ) ผลการประเมินระบบโดยผู้เชี่ย ชาญ 

จากตารางค ามพึงพ ใจต่ แ ปพลิเคชันเกมคณิต า ตร์ 
บนระบบปฏิบัติการแ นดร ย์ข งกลุ่มผู้เช่ีย ชาญ พบ ่ามี
ค ามพึ งพ ใจภาพร ม ยู่ ใ นระดับมาก ที่ ุ ด  ( ̅

) 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การ ึก ามุ่งเน้นพัฒนาเกมเพื่ ช่ ยในกิจการรมการ

เรียนการ นในราย ิชาคณิต า ตร์ เรื่ งการบ ก ลบ คูณ 
าร จ าน นเต็ม และการบ ก ลบ คูณ าร ระคน โดยน า

แ ปพลิเคชันเข้ามาช่ ยในการทบท นบทเรียน ท าใ ้การ
เรียนราย ิชาคณิต า ตร์น่า นใจมากขึ้น ง่ายต่ การท า
ค ามเข้าใจในบทเรียนเรื่ งจ าน นเต็ม และใ ้ผู้ใช้งานมี
ค าม นใจในราย ิชาคณิต า ตร์มากขึ้น ามารถเลื ก
ระดับเกมเพื่ ัดค ามรู้  ค าม ามารถข งผู้ ใช้งานได้ 
ามารถดูเนื้ า ิธีคิดเพิ่มเติมเพื่ ท าค ามเข้าใจในเรื่ ง

จ าน นเต็ม และระคน มีเ ียงบรรยายกติกา และ ิธีคิดเพื่
ท าใ ้ผู้ใช้งานเข้าใจเพิ่มขึ้น และ ามารถช่ ยเพิ่มทัก ะใน
การคิดคณิต า ตร์ได้เร็ ขึ้น โดยที่เกมที่พัฒนานี้ ามารถใช้
งานได้โดยไม่ต้ งเชื่ มต่ ินเต ร์เน็ต 

การพัฒนาเกมต่ ใน นาคต ามารถท าได้โดยการเพิ่ม
ระดับและเนื้ า ใ ้มากขึ้น และใ ้ร งรับการใช้งานใน
ระบบปฏิบัติการ ื่น  

. ด้านเนื้ า และเ ียง
  .  เนื้ ามีค ามถูกต้ งและเ มาะ ม .  .  มากที่ ุด 
  .  เนื้ าเข้าใจง่าย ใ ้ประโยชน์มากน้ ย
เพียงใด .  .  มากที่ ุด 
  .  เ ียงมีค ามเ มาะ มมากน้ ยเพยีงใด .  .  มาก 
. ด้านการใช้งาน

  .  แ ปพลิเคชัน ามารถท า งาน ได้
ถูกต้ ง .  .  มาก 
  .  แ ปพลิเคชัน ามารถ  าน ยค าม
ะด กในเนื้ าเร่ื งจ าน นเต็ม ละระคน .  .  มาก 

  .  ค ามเร็ ข งในการต บ น งข งแ ป
พลิเคชันมากน้ ยเพยีงใด .  .  มากที่ ุด 
โดยร ม .  .  มากที่ ุด 
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8. กิตติกรรมประกาศ
การ ิจัยนี้ ได้รับทุน นับ นุนจาก ูนย์ ิทยา า ตร์ 

คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร รี ยุธยา และข ข บพระคุณ าจารย์มะลิ รรณ 
มณี ินทร์ าจารย์โรงเรียนมัธยมผดุง ิทยา ที่ค ยใ ้
ค าแนะน าเนื้ าราย ิชาคณิต า ตร์ และค าแนะน าเรื่ ง
การ กแบบแ ปพลิเคชันใ ้น่า นใจต่ ผู้ใช้งาน

9. เอกสารอ้างอิง
 ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี 
กระทร ง ึก าธิการ( ท.). นัง ื คณิต า ตร์ 
ประถม ึก าปีที่ . พิมพ์ครั้งที่ . ก ค. ลาดพร้า  

 ถนนลาดพร้า  ังท ง ล ง กรุงเทพม านคร : 
ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี 

กระทร ง ึก าธิกา( ท.)  . 
 ิ ัฒน์  มี ุ รรณ์. ( ). การพัฒนาแ ปลิเคช่ันเพื่
การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์: กรณี ึก า
 า รับนักเรียนช้ันมัธยม ึก าปีที่  โรงเรียนทาขุมเงิน
ิ ทยาคาร  จั ง ั ด ล าพูน .  ( น ไลน์ )  .  ที่ ม า  : 

. . . . . . 
ันท่ี ืบค้น  พฤ จิกายน .  

 ักรินทร์  มื่นนรินทร์. เกมฝึกทัก ะการบ กและการ
ลบเลข ย่างง่าย  า รับนักเรียนช้ันประถม ึก าปีที่ . 
( นไลน์) .ท่ีมา : :// . . . .  
/ / / / / . . ันที่
ืบค้น  พฤ จิกายน .  

 นิธิกานต์  ข ัญบุญ. ( ). การพัฒนาเกมการ ึก า
เพื่ เตรียมค ามพร้ มทางคณิต า ตร์  า รับเด็ก
ปฐม ัย. ( นไลน์) .ที่มา : :// . . . 

. . / / / / /
/ . . ันท่ี ืบค้น  พฤ จิกายน 

.  
 . ( ). ระบบปฏิบัติการ . 
( น ไ ล น์ ) .  แ ล่ ง ที่ ม า  :  :// . 

. / / / /ระบบปฏิบัติการ
/. ันท่ี ืบค้นข้ มูล  พฤ จิกายน . 

 . ( ).  คื ะไร เจดีเค คื ชุดข ง
เครื่ งมืที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม . ( นไลน์). 
แ ล่งที่มา : :// . . /คู่มื /
คื ะไร/ คื ะไร. . ันที่ ืบค้นข้ มูล  
พฤ จิกายน . 
 า ิชญ์ โพธิ์เงิน  ิทธิชัย พร มเดช  ิทธิพง ์ ตันติ๊บ. 
ระบบฐานข้ มูลคื ะไร. ( นไลน์) .แ ล่งที่มา : 

:// . . . / / /
ระบบฐานข้ มูลคื ะไร . . ันที่ ืบค้นข้ มูล  
พฤ จิกายน .
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Video Infographics Ethics In Computer Professionals

นาย มรเทพ  ฤทธิท ี เเละ นายกรรตนรรต  กันจินะ
าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม 
ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกลาพระนครเ นื  ิทยาเขต ปราจีนบุรี

.  .

 โครงงาน ิดีโออินโ กรา คจรรยาบรรณใน
ิชาชีพคอมพิ เตอร มี ัตถุประ งคเพื่อเผยแพรค ามรู

เกี่ย กับจรรยาบรรณ ิชาชีพคอมพิ เตอร ึ่งโครงงานที่
จัดทําขึ้น มีการนําเ นอในรูปแบบ ิดีโอ อินโ กรา ค
ทําใ มีค ามนา นใจและเขาใจไดงายขึ้น
 โครงงาน ิดี โออินโ กรา คจรรยาบรรณ
ใน ิชาชีพคอมพิ เตอร รางขึ้นมาโดยใชโปรแกรม  
Adobe illustrator CS  ในการ าดรปู โปรแกรม Adobe 
remiere ro CS  ในการตัดตอ ิดีโอ และใชโปรแกรม 

Adobe After ffect CS  ในการทํา ิดีโออินโ กรา
ค ดังนั้น โครงงาน ิดีโออินโ กรา คจรรยาบรรณ

ใน ิชาชีพคอมพิ เตอร ที่จะ รางข้ึนมานี้จะ ามารถเผย
แพรค ามรเูกีย่ กบัจรรยาบรรณของ ชิาชพีคอมพิ เตอร
ไดเปนอยางดี

 : ินโฟกราฟฟค  ิดีโ

Abstract
ro ect Info Computer rofessional thics, 

this pro ect is prepared and presented in video 
for easy understanding. aking used of Adobe 
Illustrator CS  for drawing, Adobe remiere ro 
CS  for video editing and Adobe After ffect CS  
for video graphics. The purpose for this pro ect 

is to disseminate knowledge about computer 
professional ethics

Keywords : graphics , video

จรรยาบรรณ ( ) เปนเรื่ งข งการกาํ นดค ามถกูต งดี
งาม ิง่ท่ีไมค รทาํมี ลกัปฏบิติัในระดบัที่ งูก ามารยาทใน งัคมเชน 
คนทีไ่มย มเขาแถ เพื่ ข รบับริการตาม ิทธิ์ก น ลัง าจถื า
ไมมีมารยาท รื พนักงานค มพิ เต รคน นึ่งเ าข มูลทางการ
เงนิข งลกูคาทีเ่ขาจะต งเ น็ตาม นาทีก่ารงานไป าผลประโยชน
แกตนเ ง เชน ขายรายชื่ นัน้ใ ธรุกจิ ืน่ รื บ กใ แกคู มร ซ่ึงเปน
พนกังานขายตรงไปเ น ขาย นิคาการกระทาํเชนนีถ้ื าไมถกูต ง
ไมมจีรยิธรรมจรงิ ยแูม าบริ ทัทีพ่นกังานผนูัน้ทาํงาน ยจูะไมเ ยี
ายแตการนาํเ าข งบริ ทัไปใชเพื่ ประโยชน นตั กเ็ปน ิง่ทีไ่ม
าจทําได ยางเปดเผย รื พนกังานขาย นิคาข งทางบรกิาร นึง่

ซึง่ลา กจากบริ ทัเพื่ ไปทาํงานกบับริ ทัคูแขงแล ใชประโยชน
จากค ามรใูนเร่ื งข มลูราคา รื ค ามลบัทางการคาข งบริ ทั
แรกไปใ บริ ทั ลงัก็ าจเรยีกได าพนกังานคนนัน้ไมมจีรยิธรรม
 เมื่ งัคม ลบัซบัซ นขึน้ มกีารแบง นาทีก่นั กเปน นาที่
ตาง จงึมขี กาํ นดทีเ่รยีก า จรรยา ชิาชพี  (   ) 
ขึน้เพื่ ใชเปน ลกัปฏบิตัขิ งคนใน าชพีนัน้  เราคงเคยไดยนิจรรยา
บรรณข งแพทยที่จะไมเปดเผยเรื่ งรา นตั ข งคนไข 
จรรยาบรรณ ิชาชีพข ง ถาปนิก รื ิ กรผู กแบบที่ต งไม
รับผลประโยชนใด จากผูขาย ุปกรณที่ใชในงานที่เขา กแบบ
ซึ่งขายใ กับผู าจางงานชิ้นนั้นเพราะเขาไดรับผลต บแทนจากผู
าจางแล  จรรยาบรรณข ง ิชาชีพใดก็มักกํา นดขึ้นโดย มาคม
ิชาชีพนั้นโดยมีข กาํ นดบทลงโท ทีน่ กเ นื ไปจากกฎ มาย

       ( )  
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บานเมื ง เชน เพกิถ น มาชกิภาพเพกิถ น รื พกัใบประก บ ชิาชพี
และ าจมีกฎ มายร งรบั กีด ย าชพีนกัค มพิ เต รเปน าชพีใ ม
ใน งัคม าร นเท การใชค มพิ เต รและระบบ าร นเท ก็เปน ิง่
ใ มที่มี ีลธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเฉพาะข งตนซึ่งบาง
ครั้งก็แตกตางจากจริยธรรมที่ย มรับกันมาแตก น ลักพื้นฐาน
ข งจริยธรรมใน ังคม าร นเท ก็คื การเคารพผู ื่นเคารพ
ค ามเปน นตั

   
ี ดิทั น  มายถึง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่ นไ และ

เ ียงลงใน าร ังเคราะ ที่ เคลื บด ยแม เ ล็กในรูป
ที่ เป นม น รื เป นตลับ รื เป นแ ลงบันทึกข มูล
ิเล็กทร นิก  ด ยระบบแ นาล็ ค ( ) รื  ระบบ

ดิจิต ล( ) โดย ามารถถายท ดภาพและเ ียงที่บันทึก
นั้น กมาไดทางเครื่ งรับโทรทั น  รื ค มพิ เต ร ซึ่ง
มีประโยชนในการ ามารถถายท ดท้ังภาพ และเ ียงด ย 
ีดิทั น ามารถใชในการ าธิต ยางไดผลเปน ิ่งที่ ามารถ

ช ยใ ผู เรียนเ ็น ิงที่ค รเ ็นและยังจัดค ามผิดพลาดใน
การ าธิตกระบ นการทดล งตาง ได  ีกทั้งที่กลา า
ีดิทั นเปน ื่ ที่ ามารถตร จเช็คภาพไดทันทีและในขณะที่ถาย

ภาพถาไมพ ใจก ามารถลบทิ้ง และ บันทึกใ มาได ํา รับเ ียง
ก็ ามารถบนัทกึลงในแ ลงบนัทกึไปพร ม กบัการบันทกึภาพได
ทนัทใีนข้ันต นข งการตดัต กท็าํไดโดยงาย  รื ยดุดเูฉพาะ
ภาพไดการบนัทกึภาพ ดีทิั น ามารถกระทําไดทัง้ใน งถายภาพ 
( )  และ งปฏบิตักิารซึง่เรา ามารถตดัต   นทีต่ งการ 
รื เพิ่มเติม นใ มลงไปได

   Infographics
      ค าม มายข งคํา า  เกี่ย พัน
กับคํา า  และ  เพราะมันมีลัก ณะที่
คลายคลึงกัน ดังนั้นจึงต ง ธิบาย งคํานี้

 คื  การทําภาพเคลื่ นไ งมิติ รื ามมิตินิยม
ใชเพื่ ทาํเปนละคร รื ภาพยนตที่มีเรื่ งรา เนนค ามบันเทิง
เปน ลัก

 คื  ทกั ะข งคนในการนาํเ น ข มลู ค ามร ูโดย
นมากมกัจะใชภาพนิง่ประก บกบัภาพเคลื่ นไ เลก็  น ย  

ํา รับประก บ รื นับ นุนการนาํเ น
นคํา า  มายถึง การนําเ าข มูล รื ค ามรู 

   
   ัชรเรื ง และ ฐิติพร  ( ) ไดจัดทําโครงานพิเ
มัลติมีเดียเพื่ การประชา ัมพันธคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
ุต า กรรมโดยจัดทําเปน ีดีทั นถายภาพด ยกล งดิจิต ล

และกล ง ิดีโ ซึ่งมีค ามยา ประมาณ  นาที เพื่ ใชในการ
ประชา มัพนัธโดยกลา ถงึค ามกา นาข งการดาํเนนิงานขยาย
กิจการ ึก าและ ลัก ูตรการ ึก า ุปรีดา  และ ณัฐพร  
( ) ไดทําปริญญานิพนธ ื่ ประชา ัมพันธโรงเรียน ังจันทร
ิทยาโดยจัดเปน ิดีทั น ท่ีมีการถายภาพด ยกล งดิจิต ลและ

กล ง ิดีโ มาทําการตัดต ภาพและเ ียงมีค ามยา   นาที มี
เนื้ าประก บไปด ยประ ัติในแตละป กิจกรรมตาง ที่ไดจัด
ทําขึ้นมา นิมิตร ( )  ไดจัดทําปริญญานิพนธการทํา ิดีโ ิน
โฟกราฟฟกเรื่ ง ไข ัดใ ญในชุมชน โดยใชโปรแกรม  

  ในการ าดภาพและลง ีรูปภาพ ินโฟกราฟก 
และไดใช      ในการนํารูปภาพมาทาํเปน
ีดีโ และใ เ ียง โดยมีจุดประ งคเพื่ ใ เขาใจ ลักการ าเ ตุ 

และแน การป งกันในรูปแบบข ง ินโฟกราฟฟก เพื่ ใ เขาใจ
ไดงายแกผู ึก า

ในการจัดทําโครงงานพิเ ในครั้งนี้ ขั้นต นแรกคื การ ึก าข
มูลเเละร บร มเนื้ าท่ีเกี่ย ข งกับการทํา ินโฟกราฟฟกเเละ
การถาย ดิโี  ลงัจากนัน้จงึราง   เปนการรางเรื่ งรา
เปนฉาก  ใ เขาใจงาย จากนั้นจึงลงมื ราง ินโฟกราฟฟกด ย
โปรเเกรม ซึ่ง ามารถ รุปเปนขั้นต นไดดังนี้ 
  .  กึ าเนื้ ข มลูเรื่ ง จรรยาบรรณใน าชพีค มพิ เต ร 
  .  กึ าการทํา ดิโี นิโฟกราฟฟค 
  .  ร บร มเนื้ าและข มลูทีใ่ชจดัทาํ ดิโี  
  .  ทดล งทาํการใชงานโปรแกรมทีใ่ชใน ื่
  .  กแบบรปูแบบข ง   
  .  จดัทาํ ื่ มลัตมิเีดยีและ ดิโี  
  .  ทด บ ื่ มลัตมีิเดยี 
  .  แกไขจดุผดิพลาดแล ตร จ บค ามเรยีบร ย 
  .  จดัพมิพเ ก ารปรญิญานพินธ 
  .  นาํเ น ื่ แก าจารย

       ( )  
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มาตีแผเผยแพรใ เขาใจงาย  โดยการ รางเปนภาพนิ่ง รื ภาพ
เคลื่ นไ  และเนนใ ิ่งที่ ราง กมา ามารถจะ ื่ ใ ผูชมได
เ ็นแล เขาใจเ ง

  

ภาพที่ 1  หน้าเมนู

ภาพที่ 2  วดโอเรืองท จรรยาบรรณผู้ ใช้งาน

ภาพที่ 3  วดโออินโ กรา คเรืองท จรรยาบรรณผู้ ใช้งาน
คอมพิวเตอร์

ภาพที่  วดโออินโ กรา คเรืองท จรรยาบรรณสําหรับผู้
ใช้อินเตอร์เน็ต

ภาพที่ 6  วดโอเรืองท จรรยาบรรณสําหรับผู้ ใช้
อินเตอร์เน็ต

ภาพที่ 4  วดโอเรืองท จรรยาบรรณ
พนักงานคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 5 วดโออินโ กรา คเรืองท จรรยาบรรณ
พนักงานคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 8 วดโอเรืองท จรรยาบรรณสําหรับผู้ ใช้ ปร ณย์
อิเล็กทรอนิกส์

       ( )  

1422



) การตัดต ี ดี โ ิ น โฟกราฟฟ คในโปร
เเกรม      มีการประม ล
ผลนาน ทําใ ค มพิ เต รมี าการคาง ยูบ ย  จึง
ทําใ ระยะเ ลาในการทํางานเเตละข ย ยใช เ ลา 
นานมากเเละ ากมีปญ าทําใ เเกไดยาก 

) การถาย ดีโี ในการนาํมาทาํ นงัมกัมปีญ าเรื่ ง
เเ งเเละ ถานที ่ทาํใ การถายทาํมคี ามลาํบากทัง้เรื่ งเ ลา
เเละ ืน่
   

) ใชโปรแกรมในการจดัการเ ยีง โดยเพิม่ระดบัใ เทา
กนัเเละป งกันการรบก น และพยายามพากยเ ยีงใ จบเปนบท 
 จะไดรู กึถงึค ามต เนื่ งข งโทนเ ยีง 

) เมื่ ทาํเ รจ็เเล ใ เรนเด รทลีะ นั เพื่ ลดการใช
ทรพัยากรเคร่ื งทาํใ การทาํงานข งระบบ

) จดัเ ลาการถายใ ตรงช ง รื าจใชโปรเเกรมใน
การเพ่ิมเเ ง รื ลดต นกระบ ณการตดัต ดีโี
   

) ทาํใ ผู กึ ามคี ามเขาไดเเละรู า ิง่ไ นเปนข ค ร
ทาํเเละไมค รทาํในการปฎบิติัการใชงานดาน นิเต รเนต็ 

)  ามารถเผยเเพรค ามรทูีถ่กูต งเเกผใูชงานไดเปน ยาง
ด ี
   
 ในแตละเรื่ งค รมีการเรื่ งข งเพิ่มบทลงโท
เพื่ เปนเนื้ าเพิ่มเติม เพื่ ใ ผูชม รื ึก ารู ึกค าม
คล ยตามในการชม และรู ึก ยากปฎิบัติตาม

  กิดานันท  มลิท ง.   
 ม.ป.ท. : ม.ป.พ.  .

    ณรงค  มพง .  
 พิมพลัก ณ กรุงเทพ  : โ .เ  พริ้นติ้ง เ า  

  เปรื่ ง กุมุท.    
  ultimedia Approach
  .  กรุงเทพ  : ิทยาลัย
 ิชาการ ึก า ประ านมิตร  .

ภาพที่  วดโออนิโ กรา คเรืองท จรรยาบรรณ
สาํหรับผู้ ใช้ ปร ณย์

 นิโฟกราฟฟคเร่ื งจรรยาบรรณข ง ชิาชพีค มพิ เต รทัง้ 
 เรื่ ง ไดจดัทาํข้ึนเปน ื่ มัลตมิเีดยีในรปูแบบข ง ื่ ดีทัี น เพื่

นาํเ น  จรรยาบรรณข ง ชิาชพีค มพิ เต ร  เรื่ ง คื  จรรยา
บรรณข งค มพิ เต ร จรรยาบรรณข งพนักงานค มพิ เต ร 
จรรยาบรรณข งผใูช นิเต รเนต็ เเละจรรยาบรรณข งผใูชไปร ณยี
เิลก็ทร นกิ เพื่ เปนการบ ก ิง่ทีถ่กูต งข งการใชงาน รื ช ย

นัก ึก า รื บุคคลที่ นใจ ึก าคนค า นาํเ น ผาน  ใน
รปูเเบบ ดีทีั น โดยจดัทาํขึน้ใ ทัง้ มดใ งายต การ กึ าเรยีนร ู
และจดจาํ รปูแบบข งการนาํเ น จะใชท้ังข ค าม ภาพนิง่ ภาพ
เคลื่ นไ และเ ยีงบรรยายประก บ

จรรยาบรรณข ง ิชาชีพค มพิ เต รเเบง กเปน  เรื่ ง 
ไดแก 

. จรรยาบรรณข งค มพิ เต ร

. จรรยาบรรณข งพนกังานค มพิ เต ร

. จรรยาบรรณข งผใูช นิเต รเนต็

. จรรยาบรรณข งผใูชไปร ณยี เิลก็ทร นกิ

 ซึ่งเเตละจรรยาบรรณจะมีเเตละข ย ยประก บไปด ย 
เรื่ งที่  มี  ข ย ย เรื่ งที่  มี  ข ย ย เรื่ งที่  มี  ข
ย ย เรื่ งที่  มี  ข ย ย ซึ่งในเเตละบทจะมีการ ธิบายจรรยา
บรรณที่ถูกต งที่ค รเรียนรูและต งล งปฏิบัติ เเล นํามาจัดเปน
ีดีโ ินโฟกราฟฟคนาํเ น งาน

   
) ใน นข งการพากยเ ยีงใชพาก โดยเปนข

ทาํใ เ ลาเเ ดงผล กมาเ ยีงมคี ามดงั เบา าจจะไมเทา
กันทําใ ีดีโ ดูเลนไมต เนื่ งเเละใ ค ามรู ึก ค ามดัง 
และคยี าจจะตางกนั

       ( )  
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  ัชรเรื ง และ ฐิติพร.     
  ปริญญาตรี าขา ิชาเทคโนโลย ี

า ร น เ ท  ภ า ค ิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี า ร น เ ท   
ม า ิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ ม เ ก ล า 
พระนครเ นื .

  ปุรดีา และ ณฐัพร.   
  ปริญญาตรี าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท   

ภ า ค ิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี า ร น เ ท  ม า ิ ท ย า ลั ย 
เทคโนโลยีพระจ มเกลาพระนครเ นื  .

       ( )  
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Alloy Wheels Using Augmented Reality 

   แ ง                       และ ธีระ ิริธรีากุล 
ภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ 

ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกล้าเจ้าคุณท ารลาดกระบัง 
.  .  .  .  

บทคัดย่อ 
 ทุกวันนี้มีผู้ใช้รถยนต์จ านวนมาก ท าให้ความต้องการใน
การเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์แต่งรถยนต์เพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย แต่ปัญหาที่พบคือ เมื่อเจ้าของรถยนต์ต้องการที่จะ
เปลี่ยนล้อแม็ก เพื่อให้เจ้าของรถยนต์พิจารณาว่า ล้อแม็ก
ใหม่เหมาะสมกับรถยนต์หรือไม่ ซึ่งสร้างความล าบากให้กับ
ผู้ประกอบการที่ต้องยกล้อแม็กใหม่มาเทียบไปเรื่อยๆ 
จนกว่าเจ้าของรถยนต์จะพึงพอใจ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
การแสดงภาพล้อแม็กรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบน
สมาร์ตโฟน ซึ่ งผู้ ใช้ ไม่ต้อง เสียเวลาในการพิมพ์ภาพ
สัญลักษณ์ เพื่อใช้อ่านค่าการแสดงภาพล้อแม็ก เพียงเปิด
แอปพลิเคชันแล้วส่องที่ล้อรถยนต์ ภาพล้อแม็กจะแสดงผล
ขึ้นมาแทนที่ทันที จะช่วยให้การเลือกล้อแม็กมีสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการในการส่งเสริม
การขายได ้

ค าส าคัญ: ค มพิ เต ร์ ิทั น์ เทคโนโลยีเ มื นจริง การ
ประม ลผลภาพ ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ โ เพนซี ี 

Abstract 
 Today, there are a lot of cars. The demand to 
change auto parts or to tune up the car tend to 
increase. The problem is that when a car owner 
wants to change the alloy wheels, the owner have to 
consider if the new wheels are suitable for the car or 
not. So during the decision process, he or she has to 
keep changing many alloy wheels manually. This is 
inconvenient, time-consuming and needs a lot of 

effort. Therefore we developed WheelFit application. 
The application relies on AR technology to display a 
selected alloy wheel on a smartphone in real time. 
Our application does not require AR code so it is 
easier and helps save a lot of time. A user can just 
open the application and point the smartphone's 
camera at the current alloy wheel. The image of the 
selected alloy wheel image will display and replace 
the current one immediately. With our application, 
the process of deciding and choosing the right alloy 
wheel is shorten and becomes much more 
convenient. This in turn can helps promote the 
business. 

Keywords:     
    

1. บทน า
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไป ย่างร ดเร็  มีบทบาทใน

ชี ิตประจ า ันเป็น ย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการ
ประม ลผลภาพที่พัฒนา ูงขึ้น เรา ามารถพบเ ็นการน าไป
ประยุกต์ ใช้ด้ ยการผ มผ านเทคโนโลยี เ มื นจริง 
(   : ) และโลกค ามจริงเข้าด้ ยกัน 
ก่ ใ ้เกิดประโยชน์ใน ลาก ลายด้าน าทิ ุต า กรรม 
การแพทย์ การประดิ ฐ์ ค ามบันเทิง การ ื่ าร การ ึก า 
เป็นต้น  

ทุก ันนี้มีผู้ใช้รถยนต์จ าน นมากขึ้นท าใ ้ค ามต้ งการ
ในการเปลี่ยน ะไ ล่ รื ุปกรณ์แต่งรถยนต์เพิ่มขึ้นตามไป
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       ( )  

ด้ ยแต่ปัญ าที่พบคื  เมื่ ต้ งการที่จะเปลี่ยนล้ แม็ก
ผู้ประก บการจะน าล้ แม็กใ ม่มา างเทียบกับต าแ น่งข ง
ล้ แม็กเดิม เพื่ ใ ้เจ้าข งรถยนต์พิจารณา ่า ล้ แม็กใ ม่
เ มาะ มกับรถยนต์ รื ไม่ รื เป็นที่พึงพ ใจ  า รับ
เจ้าข งรถยนต์ ซึ่ง ร้างค ามล าบากใ ้แก่เจ้าข งรถยนต์
และผู้ประก บการที่ต้ งยกล้ แม็กมาเทียบไปเรื่ ย  
จนก ่าเจ้าข งรถยนต์จะพึงพ ใจ ร้างค ามล่าช้าในการ
เปลี่ยนล้ แม็กเป็น ย่างมาก  

แ ปพลิเคชันที่มี ยู่ในปัจจุบัน เป็นการน าเทคโนโลยี
เ มื นจริงเข้ามาประยุกต์ใช้  โดยใ ้ผู้ ใช้ ั่ งพิมพ์ภาพ
ัญลัก ณ์ เพื่ ใ ้แ ปพลิเคชัน ่านค่าภาพ ัญลัก ณ์ที่ติด

กับล้ รถยนต์แล้ แ ดงผลผ่าน น้าจ มาร์ตโฟน ซึ่ง ร้าง
ค ามยุ่งยากใ ้กับผู้ใช้เป็น ย่างมาก ่งผลใ ้ผู้ใช้ไม่มีค าม
ะด ก ในการพิมพ์ ัญลัก ณ์ในการ ่านค่า าก ่าท าใ ้

ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้ งใช้ภาพ ัญลัก ณ์ได้ จะเป็นการช่ ยใ ้ผู้ใช้
มีค าม ะด กมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นแ ปพลิเคชันการแ ดงภาพล้ แม็กรถยนต์โดยใช้
เทคโนโลยีเ มื นจริงบน มาร์ตโฟน ซึ่งในกรณีนี้จะไม่ใช้
ภาพ ัญลัก ณ์ในการ ่านค่า ่งผลใ ้ผู้ใช้ไม่ต้ งเ ียเ ลา

รื ยุ่งยากในการพิมพ์ภาพ ัญลัก ณ์ เพื่ ใช้ ่านค่าการ
แ ดงภาพล้ แม็ก จึงท าใ ้ผู้ใช้ ามารถเลื กล้ แม็กจาก
ถานที่ใดและเ ลาใดก็ได้ เพียงเปิดแ ปพลิ เคชันแล้ ัน

กล้ งไป ่ งที่ล้ รถยนต์เท่านั้น  น กจากนี้ยัง ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับงาน ื่น  ได้ ีกต่ ไป  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1                    
 เทคโนโลยีเ มื นจริง  คื การน าเทคโนโลยีที่ 
ผ านโลกแ ่งค ามเป็นจริงและค ามเ มื นจริงเข้าด้ ยกัน
ผ่านซ ฟต์แ ร์และ ุปกรณ์เชื่ มต่ ต่าง  เช่น กล้ งเ ็บ
แคม ค มพิ เต ร์ รื ุปกรณ์ ื่นที่เกี่ย ข้ ง ซึ่งภาพเ มื น
จริงนั้นจะแ ดงผลผ่าน น้าจ ค มพิ เต ร์  น้าจ
โทร ัพท์มื ถื บนเครื่ งฉายภาพ รื บน ุปกรณ์แ ดงผล
ื่น  โดยภาพเ มื นจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิ ัมพันธ์กับผู้

ใ ช้ ไ ด้ ทั น ที  ทั้ ง ใ น ลั ก ณ ะ ที่ เ ป็ น ภ า พ นิ่ ง า ม มิ ติ
ภาพเคลื่ นไ  รื าจจะเป็น ื่ ที่มีเ ียงประก บขึ้นกับ
การ กแบบ ื่ แต่ละรูปแบบ ่าใ ้ กมาแบบใด โดย
กระบ นการภายในข งเทคโนโลยีเ มื นจริง ประก บด้ ย 
 กระบ นการ ได้แก่ 

) การ ิเคราะ ์ภาพ (  ) เป็นขั้นต น
การค้น าภาพ ัญลัก ณ์จากภาพที่ได้จากกล้ งแล้ ืบค้น
จากฐานข้ มูล (  ) ที่มีการเก็บข้ มูลขนาด
และรูปแบบข งภาพ ัญลัก ณ์ 

) การค าน ณค่าต าแ น่งเชิง  มิติข งภาพ ัญลัก ณ์
เทียบกับกล้ ง 

) กระบ นการ ร้างภาพ งมิติจากโมเดล ามมิติ (
) เป็นการเพิ่มข้ มูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าต าแ น่ง

เชิง  มิติที่ค าน ณไดจ้นได้ภาพเ มื นจริง ดังรูปที่ . 

รูปที่ 1. การท างานของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

              (OpenCV)  
 โ เพนซี  ี  ย่ มาจาก    

 เป็นไลบรารี่ ( )  า รับใช้ในการประม ลผล
ภาพ (  ) จัดเป็นไลบรารี่ โ เพนซ ร์  
(  ) ามารถดา น์โ ลดใช้งานได้โดยไม่ต้ งเ ีย
เงิน ไลบรารี่ต่าง ข งโ เพนซี ี ได้พัฒนาขึ้นโดยบริ ัท ินเทล 
( ) 
 ค าม ามารถข งไลบรารี่โ เพนซี ีที่ เป็นจุดเด่นคื

ามารถประม ลผลภาพดิ จิ ต ล ได้ ทั้ งภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่ นไ  เช่น ภาพจากกล้ ง ีดีโ  (  ) 
รื ไฟล์ ีดีโ  (  ) เป็นต้น ทางผู้พัฒนายังท าไลบรา

รี่ กมาใ ้ ามารถใช้ได้ ลาก ลายแพลตฟ ร์ม ( ) 
ทั้งบนระบบปฏิบัติการ ินโด ์ ( )  โ เ เ ็กซ์ 
( )  ลีนุกซ์ ( ) รื แม้กระทั่ง ุปกรณ์พกพา ย่าง
มาร์ตโฟน (  ) ทั้ง ลายที่มี ถาปัตยกรรมข ง
น่ ยประม ลผลกลาง ( ) แตกต่างกันไป ีกทั้งยังร งรับ

ภา ามากมาย เช่น      ีกด้ ย 
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       ( )  

2.3 การค้นหาเส้นโค้งหรือวงกลมโดยใช้วิธีการ
ของ Hough Circle Transform  
 ในการตร จจับเ ้นโค้ง รื งกลมโดยใช้ ิธีการข ง 

    จะใช้  พารามิเต ร์ ซึ่ง
พารามิเต ร์จะประก บด้ ย  และ   า รับ ิธีการ 
ค าน ณ าพิกัด   ที่ ยู่บน งกลม รื ่ นโค้ง ันเดีย กัน
จะใช้ ิธีการเช่นเดีย กันกับกรณีข งเ ้นตรง ในท าน ง
เดีย กัน การ า ่ นโค้งและ งกลมด้ ย   

 จะใช้ มการ 
)()(  ���

โดย  คื  จุด ูนย์กลางข ง งกลมในแน แกน  
และ  

 คื  รั มีข ง งกลม 

. .  ัลก ริทึมข ง    

(    
       
         

       ) 

โดยมีค่าพารามิเต ร์ ( ) ดังนี้ 
 : น าเข้ารูปภาพ 
 : เ ก เต ร์ที่ แ ดงผลข งการพบ งกลม

 : กรรม ิธีการตร จจับ (  ) 
ซึ่งจะใช้กรรม ิธี าฟเกรเดียนต์ (   ) 
แทนด้ ย  
  : ค ามละเ ียด ถ้าเป็น  มีค ามละเ ียดเท่ากับ
ภาพที่น าเข้า รื เป็น  มีค ามละเ ียดครึ่ง นึ่งข งภาพที่
น าเข้า 
  : ระยะ ่างที่ ั้นที่ ุด ขณะตร จจับจุด ูนย์กลาง
ข ง งกลมแต่ละ ง 
  : ค่าข งเ ้นร บ งที่น้ ยท่ี ุดที่ ามารถตร จ
พบได้ (ค ามชัดข ง งกลม)  า รับขั้นต นข งแคนนี
  : ค่าข งเ ้นร บ งที่น้ ยท่ี ุดที่ ามารถตร จ
พบได้ (ค ามชัดข ง งกลม) 
  : ค่ารั มีที่น้ ยที่ ุดในการตร จจับ ถ้าไม่
ทราบใ ้ใ ่  ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น 

  : ค่ารั มีที่มากที่ ุดในการตร จจับ ถ้าไม่
ทราบใ ้ใ ่  ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น  
 โดยจะแ ดงผลการ าด งกลม และมีจุด ูนย์กลาง ดัง
รูปที่ . 

รูปที่ 2. หน้าจอการตรวจจับวงกลมด้วยวิธี Hough Circle 
Transfrom 

2.4                                   
   เป็น ่ นที่ ใช้จัดการฐานข้ มูล 

 ผ่านเ ็บเบรา ์เซ ร์ โดย ามารถที่จะท าการ ร้าง
ฐานข้ มูลใ ม่ รื ร้าง   ใ ม่  และมีฟังก์ชัน
 า รับการคิ รี่ ( ) ข้ มูลด้ ยภา า  พร้ มกัน

นั้น  ยั ง ามารถท าการ    รื
แม้กระทั่งใช้ค า ั่งต่าง  เ มื นกับกันการใช้ภา า  ใน
การ ร้างตารางข้ มูล 
  เป็ นระบบจั ดการฐานข้ มู ล เชิ ง ั มพั นธ์ 
(    ) โดยใช้
ภา า  แม้ ่า  เป็นซ ฟต์แ ร์โ เพนซ ร์  แต่
แตกต่างจากซ ฟต์แ ร์โ เพนซ ร์ ทั่ ไป โดยมีทั้งในแบบที่
ใ ้ใช้ฟรี และแบบเ ียค่าใช้จ่าย 
  เป็นภา าค มพิ เต ร์ในลัก ณะเซิร์ฟเ ร์ ไซด์
คริปต์ (  ) ใช้  า รับจัดท าเ ็บไซต์ 

และแ ดงผล กมาในรูปแบบ  โดยมีรากฐาน
โครง ร้างค า ั่งมาจากภา า   และ  ภา า 

 นั้นง่ายต่ การเรียนรู้ ซึ่งเป้า มาย ลักข งภา านี้คื  
ใ ้นักพัฒนาเ ็บไซต์ ามารถเขียนเ ็บเพจที่มีการต บโต้ได้
ย่างร ดเร็   

 ตั ย่างข งค า ั่งในภา า  ที่ใช้ดึงฐานข้ มูล และ 
 ด้ ยฟังก์ชันที่ชื่ ่า ()  
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       ( )  

 
          
          
          
            
         

( )  
  ( )  
      

  ( )  
  ( )  

  ()  
(   

( ))  
  ()  

( )  
 ( )  

  
 

( )  
 

( )  
 ( )  

 
  (   ) คื  รูปแบบข ง
ข้ มูลที่ใช้  า รับแลกเปลี่ยนข้ มูลที่มีขนาดเล็ก ซึ่งท าค าม
เข้าใจได้ง่าย ามารถ ร้างและ ่านโดยเครื่ งได้ง่าย เป็น
รูปแบบข้ มูลตั ัก รที่มีค ามเป็น ิ ระ แต่จะมี ลักการ
การเขียนที่คุ้นเคยกับนักพัฒนาภา าต่าง ได้ ไม่ ่าจะเป็น
ภา า      และ ื่น  ท าใ ้ 

 เป็นภา าแลกเปลี่ยนข้ มูลที่มี มบูรณ์แบบ 
ตั ย่างข้ มูลในรูปแบบ  

  
:  

:   
: :// . .

/ / / .  
: .  

:  
:  

:  
: .  

:  
:  

 

3.                          
3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architec 
ture) 

ถาปัตยกรรมข งแ ปพลิเคชัน ดังรูปที่ . 

รูปที่ 3. สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน 

         ง     งแ  ง              ง     ง แ        
      ง   ง

)   เป็น ่ นติดต่ กับผู้ใช้ข งแ ปพลิเค
ชันที่ใ ้ผู้ใช้งานเลื กฟังก์ชันจาก น้าเมนูซึ่งประก บด้ ย
กล้ งถ่ายภาพ และแกล รี่ ร มถึงการเลื กรูปแบบข งล้
แม็กที่ต้ งการ  

)   แ ปพลิเคชันท าการประม ลผล
ตามค ามต้ งการข งผู้ใช้งานที่เลื กไ ้ 

)   แ ปพลิเคชันท าการตร จจับ งกลม
ข งล้ แม็กที่บริเ ณล้ ข งรถยนต์ 

)   ท า น้าที่ในการแ ดงภาพล้
แม็กตามรูปแบบที่ผู้ใช้งานเลื ก 

)   คื  การดึงข้ มูลรายละเ ียดต่าง ข ง
ล้ แม็กจากฐานข้ มูลแล้ น ามาแ ดงผล 

)  ฐานข้ มูลรายละเ ียดต่าง ข งล้ แม็ก
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       ( )  

3.2 การออกแบบระบบ  
. .  แผนภาพที่แ ดงการท างานข งผู้ใช้ระบบ (   

) 
 ค าม ามารถข งระบบ ามารถแ ดงได้ในแผนภาพที่
แ ดงการท างานข งผู้ใช้ระบบ (   ) ดัง
รูปที่ . 

รูปที่ 4. แผนภาพที่แสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ 

. .  โครง ร้างข งฐานข้ มูลแ ปพลิเคชัน ( ) 
) แบบจ าล งที่ใช้ ธิบายโครง ร้างข งฐานข้ มูล

ฐานข้ มูลข งแ ปพลิเคชัน ดังรูปที่ . 

                                                 

. .  ขั้นต นการท างานข งระบบ (  ) 
ดังรูปที่ . 

รูปที่ 6. ขั้นตอนการแสดงภาพล้อแม็ก 

. .  ่ นติดต่ กับผู้ใช้งาน (  ) 
 ใน ่ นนี้จะเป็นตั ย่าง น้าจ ติดต่ กับผู้ใช้ ดังรูปที่ . 
ถึงรูปที่ . 

รูปที่ 7. หน้าจอโลโก้ของแอปพลิเคชัน 

รูปที่ 8. หน้าจอเมนูหลัก 
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       ( )  

รูปที่ 9. หน้าจอของกล้องถ่ายภาพ 

รูปที่ 10. หน้าจอของการเลือกรูปแบบล้อแม็ก 

รูปที่ 11. หน้าจอการแสดงรายละเอียดของล้อแม็กที่เลือก 

รูปที่ 12. หน้าจอแกลอรี่ภาพล้อแม็กที่บันทึกไว้ท้ังหมด 

รูปที่ 13. หน้าจอแสดงรูปภาพรถยนต์พร้อมล้อแม็กที่บันทึกไว้ 

4.                           
4.1 ผลการทดลอง 
 แ ปพลิเคชันการแ ดงภาพล้ แม็กรถยนต์ โดยใช้
เทคโนโลยีเ มื นจริง ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้ งเ ียเ ลาในการพิมพ์ภาพ
ัญลัก ณ์ เพื่ ใช้ ่านค่าการแ ดงภาพล้ แม็ก เพียงเปิด

แ ปพลิเคชันแล้ ่ งที่ล้ รถยนต์ ภาพล้ แม็กจะแ ดงผล
ขึ้นมาแทนที่ทันที  
 ในการทดล งแ ปพลิเคชันการแ ดงภาพล้ แม็กรถ
ยนต์โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริง ได้มีการเลื ก ถานที่ที่ใช้
ในการทดล งแตกต่างกันคื  ถานที่กลางแจ้ง แ งมีการ
เปลี่ยนแปลงตล ดเ ลา และ ถานที่ในร่ม เช่น าคารจ ด
รถ เป็นต้น  
 จากการทดล งการท างานข งแ ปพลิเคชัน ผล กมา
เป็นที่น่าพึงพ ใจ การทดล งแบ่ง กเป็น  ่ น ดังนี้ 
่ นการแ ดงผล ามารถแ ดงผลข้ มูลที่เชื่ มต่ กับ

ฐานข้ มูลได้เป็นที่น่าพ ใจ แม้ ่าจะใช้เ ลาระยะ นึ่งในการ
เรียกข้ มูลจาก ินเท ร์เน็ต และ ่ นการตร จจับ งกลม 
ามารถแ ดงผลล้ แม็กตามที่ต้ งการเมื่ ตร จจับ งกลม

ได้เป็นที่น่าพ ใจ แต่มีข้ จ ากัดในการตร จจับ งกลม เมื่ มี
งกลมจ าน นมากการประม ลผลจะ ่งผลใ ้เกิดค ามล่าช้า

ในการท างานเป็นบางครั้ง 

ตารางที่ 1. การก าหนดค่าในการทดลอง 
ข้ ก า นด ถานที่ในร่ม ถานที่กลางแจ้ง 

ระยะ ่าง (เมตร) .  .  
มุม ( ง า)   

จ าน นรถ (คัน)   
จ าน น มาร์ตโฟน   

จ าน นครั้ง   
ขนาดล้  (นิ้ )   
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. .  ถานที่ในร่ม 
 การทดล งเปิดแ ปพลิเคชัน ่ งไปที่ล้ รถยนต์ทีละ  
ล้  พบ ่า ามารถตร จจับ งกลมและแ ดงผลภาพล้ แม็ก 
ได้ค่ นข้างถูกต้ งและแ ปพลิเคชันจะไม่ท าการตร จจับ
ัตถุ ื่น แต่แ ปพลิเคชันจะท าการตร จจับ งกลมได้ทุก

ขนาด แม้ ่าเ ้นร บ งข ง งกลมจะไม่เต็ม ง เช่น งกลมที่
มีลัก ณะคล้าย ัก รภา า ังกฤ ตั ซี  ( )  เป็นต้น 
น กจากนี้ ถานที่ในร่มที่มีแ ง ่างน้ ยมาก รื มืดจะไม่
ามารถตร จจับ งกลมได้ จึงไม่เ มาะแก่การใช้แ ปพลิเค

ชันที่พัฒนาขึ้นในการตร จจับ งกลมและแ ดงผลภาพล้
แม็ก 

รูปที่ 4.1 ผลการทดลองในสถานที่ในร่ม การตรวจจับวงกลมและ
การแสดงผลภาพลอแม็ก 

 จากรูปที่ .  แ ดงการทดล งการตร จจับ งกลมและ
แ ดงผลภาพล้ แม็ก (ครั้งละ  ล้ ) เมื่ เลื กตร จจับ
งกลมในแ ปพลิเคชันแล้  ภาพล้ แม็กที่เลื กจะแ ดงผล

แทนที่ล้ แม็กเดิมผ่านแ ปพลิเคชันเท่านั้น จากการทดล ง
ใน ถานที่ในร่มเ ลาที่ใช้ในการทดล ง กมาเป็นที่น่าพ ใจ
ย่างยิ่ง 

 ากตร จจับ งกลมครั้งละ  ล้  จะท าใ ้แ ปพลิเคชัน
มีค ามผิดพลาดได้ าเ ตุเป็นเพราะระยะ ่างและขนาด
ข ง งกลมที่ตร จจับได้  

. .  ถานที่กลางแจ้ง 
 จากการทดล งพบ ่า ามารถตร จจับ งกลมและ
แ ดงผลภาพล้ แม็กได้ค่ นข้างถูกต้ ง แ ปพลิเคชันจะท า
การตร จจับ งกลมได้ทุกขนาด แม้ ่าเ ้นร บ งข ง งกลม
จะไม่เต็ม ง น กจากนี้ ถานที่กลางแจ้งที่มีแ ง ่างมากจะ
ไม่ ามารถตร จจับ งกลมได้ จึงไม่เ มาะแก่การใช้แ ป
พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในการตร จจับ งกลมและแ ดงผลภาพ
ล้ แม็ก 

รูปที่ 4.2 ผลการทดลองในสถานกลางแจ้ง การตรวจจบัวงกลม
และการแสดงผลภาพลอแม็ก 

 จากรูปที่ .  แ ดงการทดล งการตร จจับ งกลมและ
แ ดงผลภาพล้ แม็ก (ครั้งละ  ล้ ) จากการทดล งใน
ถานที่กลางแจ้งเ ลาที่ใช้ในการทดล ง กมาเป็นที่น่า

พ ใจ ย่างยิ่ง แต่ใช้เ ลามากก ่า ถานที่ในร่ม เนื่ งจากใน
ถานที่นั้นแ งมีการเปลี่ยนแปลง ยู่ตล ดเ ลา ท าใ ้ขณะ

ตร จจับ งกลมเกิดค ามผิดพลาดขึ้นได้ 
 ากตร จจับ งกลมครั้งละ  ล้  จะท าใ ้แ ปพลิเคชัน
มีค ามผิดพลาดเช่นเดีย กับการทดล งใน ถานที่ในร่ม 

4.2 การอภิปรายผล 
 จากการทดล ง ามารถ รุปได้ ่า แ ปพลิเคชันการ
แ ดงภาพล้ แม็กรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีเ มื นจริง 
ามารถท างานได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ ูง ุดเมื่ ทดล งใน
ถานที่ในร่ม รื ใน าคารจ ดรถ ซึ่งเป็น ถานที่ที่มีแ ง

น้ ย โดยเ ลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตร จจับและแ ดงผลภาพล้
แม็ก .  ินาที และ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .  
 า รับการทดล งใน ถานที่กลางแจ้ง เ ลาเฉลี่ยที่ใช้เป็น 
.  ินาที และ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .    

 ทั้งนี้แ ปพลิเคชันมีข้ จ ากัดใน ลาย ่ น ท าใ้กลุ่มผู้ท า
การทดล งได้ก า นดค่าในการทดล งดังตารางที่ . เพื่ ใ ้
การทดล ง ามรถท างานได้ดัง ัตถุประ งค์ที่ต้ งการ 

ตารางที่ 2. ผลการทดลอง 

รถยนต ์  คัน ถานที่ในร่ม ถานที่กลางแจ้ง
เ ลา ( ินาที) เ ลา ( ินาที) 

เวลามากสุด .  .  
เวลาน้อยสุด .  .  

เวลาเฉลี่ยทั้งหมด .  .  
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
.  .  
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5. บทสรุป
บทค ามนี้เป็นการ ึก าค้นค ้าด้านการประม ลผล

ภาพที่ค่ นข้างละเ ียด ซึ่งการตร จจับ งกลมมีปัจจัย
ลาย ปัจจัยที่เป็น ุป รรคที่มีผลต่ การประม ลผลภาพ 

ท าใ ้แ ปพลิเคชันท างานไม่ตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้ 
แต่จากการทดล งพบ ่าแ ปพลิเคชันจะท างานได้มี
ประ ิทธิภาพและถูกต้ งใน ถานที่ในร่ม รื ใน าคารจ ด
รถและมีการเปลี่ยนแปลงข งแ งน้ ย การตร จจับ งกลม
และการแ ดงผลภาพล้ แม็กจะท างานได้ ย่างถูกต้ งและ
แม่นย ากับล้ รถยนต์เพียงล้ เดีย  แต่ยัง ามารถเกิดค าม
ผิดพลาดได้เช่นกัน ากเกิดกรณีดังต่ ไปนี้ 

) แ ปพลิเคชันไม่เชื่ มต่ กับ ินเท ร์เน็ต
) มาร์ตโฟนมีการ ั่น ะเทื น ยู่ตล ด
) มี งกลมที่ ยู่ใกล้กันมากก ่า  ง
) มีแ ง ่างมาก รื น้ ยเกินไป จนไม่ ามารถ

ตร จจับเ ้นร บ งได้ 
 เนื่ งจากเทคนิคที่ใช้ในการตร จจับ งกลมและแ ดงผล
ภาพล้ แม็กที่ก า นดไ ้ประก บกับ ภาพแ ดล้ มที่
แตกต่างกัน ท าใ ้เกิดข้ ผิดพลาดขึ้น ดังนั้น ากต้ งการ
พัฒนาใ ้แ ปพลิเคชันมากขึ้น ต้ ง ึก าข้ มูลและท าการ
ทดล งเชิงลึกเป็น ันมาก เพื่ ค้นค ้า า ัลก ริทึมที่ท าใ ้ 
แ ปพลิเคชันใช้งานได้ในทุก ภาพแ ดล้ ม เป็นการช่ ยใ ้
การ ึก าและพัฒนาต่ ย ดกับบุคคลที่ นใจในเรื่ งนี้ 

6. กิตติกรรมประกาศ
ผลงานที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้รับทุน ุด นุนโครงการการ

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมค มพิ เต ร์แ ่งประเท ไทย ครั้งที่ 
 จาก ูนย์เทคโนโลยี ิเล็กทร นิก ์และค มพิ เต ร์

แ ่งชาติ  านักงานพัฒนา ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี
แ ่งชาติ 

7. เอกสารอ้างอิง
 . (  พฤ ภาคม ).   

 รื   คื ะไร . ืบค้นเมื่   ตุลาคม   
 จาก :// . . / /  

/  .  

 ร ง า ตราจารย์ ดร. ประ ยัด จิระ รพง ์. (  กันยา 
ยน ). เทคโนโลยีผ านค ามจริงเ มื น  :  

 . ืบค้นเมื่   ตุลาคม   จาก 
:// . . / . /  

/ / / /  
  . (  เม ายน ).    

 :     . ืบค้น 
เมื่   ตุลาคม   จาก :// . . .  
/ / / .

 
 . (ตุลาคม ). ข้ ดีข ง และจะ 
เขียนได้ ย่างไร. ืบค้นเมื่   ตุลาคม   จาก  
:// . . / / /

.  
 . (  พฤ จิกายน ).   

   . ืบค้นเมื่   ตุลาคม  
  จาก :// . . /  

/ / / / 
 ดุ ิตา ล่ งเซ่ง. (  มีนาคม ).    

      
. ืบค้นเมื่   ตุลาคม   จาก ://  

. . . . / / / / 
/ / .  

 ิริ ักดิ์ เลียง ง ์ ันต์. ( ). การตร จรูปแบบการ เ ี ย
ข งแผ่นบันทึกข้ มูลโดยใช้การประม ลผลภาพและ
โครงข่ายประ าทเทียม. ืบค้นเมื่   ตุลาคม   
จาก :// . . . : / / /  

/ / / .  
 .  . (  ิ ง า ค ม  ). 

  . ืบค้นเมื่   มกราคม   
จาก :// . . / /  

.  
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ื่อมัลติมีเดีย กิจกรรม ิชาชี ิทยา เรื่องพันธุกรรมและค าม ลาก ลายทางชี ภาพ
ชั้นมัธยม ึก าปีที่  4-6

Multimedia Biology the Genetic and Biological Mathayom 4-6

นภั  รุ่งแ ง ี 
ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุต า กรรม

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ

บทคัดย่อ
 ื่อมัลติมีเดีย กิจกรรม ิชาชี ิทยา เร่ืองพันธุกรรมและ
ค าม ลาก ลายทางชี ภาพ ช้ันมัธยม ึก าปีที่  4-6 จัด
ทำาขึ้นเพื่อเป็น ื่อประกอบการ อนในชี ิทยา  ในรูปแบบ 
Interactive Multimedia และได้นำาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มาช่ ยในการพัฒนาโดยใช่โปรแกรม Adobe Flash ในการ
จัดทำา
 โดยเนื้อ าที่อ้างอิงจาก นัง ือเรียนราย ิชาพื้นฐาน 
ชี ิทยา ชั้นมัธยม ึก าปีที่ 4 - 6 นำาเ นอในรูปแบบเมนู
ใ ้เลือกชม ามารถเลือกได้ ่าจะเรียนรู้ในเรื่องใดก่อน รือ

ลังและ ามารถย้อนกลับและข้ามเนื้อ าได้ระ ่างเรียนมี
ิีดีโอและกิจกรรม อนแทรกเพื่อใ ้เกิดค ามเข้าใจยิ่งขึ้น มี

แบบทด อบ ลังเรียนแบบ ี่ตั เลือกอย่างละ 40 ข้อ เพื่อ
ทด อบการเรียนรู้

คำา ำาคญั: ือ่ประกอบการ อน ชี ทิยา เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี

Abstract
 Multimedia Project Biological Activity 
The genetic and biological diversity. Grade 
4-6 is prepared to engage as a medium 
of instruction in biology in Interactive 
Multimedia and multimedia technologies to 
help developers using Adobe Flash on the 
preparation.

According to the book content, learning the 

basic biology of secondary grade 4-6 presents 
a menu to choose from. You can choose to 
learn about any before or after you go back 
and study the contents of a video and insert 
teaching activities to achieve greater insight. 
A quiz after studying four options for each of 
the 40 test learning.

Keywords: Media Teaching Biological, Multimedia 
technology

1. บทนำา
ิทยา า ตร์มีบทบาท ำาคัญยิ่งใน ังคมปัจจุบันและ

อนาคตเพราะ ิทยา า ตร์เกี่ย ข้องกับชี ิตของทุกคนใน
การดำารงชี ิตประจำา ันและการทำางานอาชีพต่าง ๆ ปัจจุบัน
เป็นที่ตระ นักและยอมรับกันโดยทั่ ไป ่าในประเท ที่
พัฒนาแล้ นั้น ปัจจัย นึ่งซ่ึงเป็น ิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาประเท และการพัฒนาคุณภาพชี ิตไป ู่การกิน
ดี อยู่ดี ของประชาชน ่ นใ ญ่นั้น คือ การนั้นคือการมีพื้น
ฐาน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาและ
ามารถนำาเทคโนโลยีไปปรับใช้ในชี ิตประจำา ันได้อย่างถูก

ตอ้ง ชี ทิยากถ็อืเปน็ นึง่ใน ชิา ทิยา า ตรท์ีจ่ำาเปน็ในชี ติ
ประจำา ันแต่เนื่องจากการเรียนการ อน ิชาชี ิทยานั้น มัก
จะพบปัญ า ลายอย่างเกิดขึ้นจากผู้เรียน รือจากครูผู้ อน 
เพราะการเรียนการ อนเป็นการอ่านจากตั นัง ือที่เรียบ
ง่ายและมีเพียงรูปภาพประกอบซึ่งไม่น่า นใจเท่าไ ร่เพื่อ
ใ ้การแก้ไขปัญ าเบื้องต้นนั้นง่ายและ ะด กยิ่งขึ้นจึงได้มี
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การพัฒนา ื่อการเรียนการ อนใ ้อยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย
เพื่อ ะด กต่อการนำาไปใช้และนำาไปเผยแพร่

2.ทฤ ฎีที่เกี่ย ข้อง
2.1 ลักการพัฒนา ื่อมัตมีเดียเพื่อการเรียนการ อน
 นับเป็นน ัตกรรมทางการ ึก าที่นักการ ึก าใ ้ค าม
นใจเป็นอย่างยิ่ง พัฒนาการของ ื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียน

การ อนในประเท ตะ ันตก ตั้งแต่ปี ค. . 1980 เป็นต้น
มา มคี ามรดุ นา้อยา่งเดน่ชดั ยิง่เมือ่มองภาพการใชง้านร่ ม
กบัระบบเครอืขา่ยด้ ยแล้  บทบาทของ ือ่มลัตมิเีดยีเพือ่การ
เรียนการ อนจะยิ่งโดดเด่นไปอีกนานอย่างไร้ ขอบเขต รูป
แบบต่างๆ ของ ื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการ อนได้รับการ
พฒันาขึน้ตามค ามกา้ นา้ ของเทคโนโลยคีอมพิ เตอร ์จน
กระทั่งเมื่อกล่า ถึง ื่อมัลติมีเดีย ทุกคนจะมองภาพตรงกัน 
คือ การผ มผ าน ื่อ ลาก ลายรูปแบบเพื่อนำาเ นอผ่าน
ระบบคอมพิ เตอร์ และค บคุมด้ ยระบบคอมพิ เตอร์ ใน
ปัจจุบัน ื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการ อนได้รับการบันทึก
ไ ้บนแผ่นซีดี รอมและเรียกบทเรียนลัก ณะนี้ ่า CAI เมื่อ
กล่า ถึง CAI จึง มายถึง ื่อมัลติมีเดียที่นำาเ นอบทเรียนโดย
มีภาพ และเ ียงเป็นองค์ประกอบ ลัก โดยภาพและเ ียง
เ ลา่นีอ้าจอยูใ่นรปูแบบของขอ้ค าม ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไ  
รือ ีดีทั น์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบบทเรียน ่ นเ ียง

นั้นจะมีทั้งเ ียงจริง เ ียงบรรยาย และอื่นๆ ที่เ มาะ ม โดย
ทั้ง มดนี้จะถ่ายทอดผ่านระบบคอมพิ เตอร์ซึ่งต่อเป็นระบบ
เครือข่าย รือ คอมพิ เตอร์ ่ นบุคคล( ิริยุพา รุ่งเริง ุข, 
2554:ออนไลน์) ื่อมัลติมีเดีย มีผู้ใ ้ค าม มายไ ้ดังต่อไป
นี้ ื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบ ื่อ ารข้อมูลข่า าร ลายชนิด 
โดยผ่าน ื่อทางคอมพิ เตอร์ซึ่งประกอบด้ ย ข้อค าม ฐาน
ข้อมูล ตั เลข กราฟิก ภาพเ ียง และ ีดิทั น์ (Jeffcoate. 
1995) ื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิ เตอร์ ื่อค าม มาย
โดยการผ มผ าน ื่อ ลายชนิด เช่น ข้อค าม กราฟ ภาพ
ิลป์ (Graphics Art) เ ียง ภาพเคลื่อนไ  (Animation) 

และ ีดิทั น์ เป็นต้น ถ้าผู้ใช้ ามารถค บคุม ื่อเ ล่านี้ใ ้
แ ดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้จะเรียก ่า มัลติมีเดีย
ปฏิ ัมพันธ์ (Interactive Multimedia) (Vaughan. 1993) 
ื่อมัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟต์แ ร์ที่อา ัยคอมพิ เตอร์

เป็น ื่อในการนำาเ นอโปรแกรมประยุกต์ซึ่งร มถึงการนำา
เ นอข้อค าม ี ัน ภาพกราฟิก (Graphics images) ภาพ
เคลื่อนไ  (Animation) เ ียง(Sound) และภาพยนตร์

ีดิทั น์ (Full motion Video) ่ นมัลติมีเดียปฏิ ัมพันธ์ 
(Interactive Multimedia) จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่รับ
การตอบ นองจากผูใ้ชค้ยีบ์อรด์ (Key board) เมา  ์(Mouse) 
รือตั ชี้ (Pointer) (Hall. 1996)

2.2 งาน ิจัยที่เกี่ย ข้อง
[1] ธน ิทย์ ฉิมไทย, แพร พิไล พร ม ิจิตร์ และ  ตรี

ิริ พิพัฒน์ดิเรกกุล ได้จัดทำาโครงการพิเ  ื่อมัลติมีเดีย
ิทยา า ตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ 

2 ลัก ณะของงานเผยแพร่ในรูปแบบ DVD ในการนำาเ นอ
ประกอบด้ ย ข้อค ามภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไ  และเ ียง
บรรยายประกอบ การดำาเนินเนื้อ าเป็นแบบ 2 มิติ มีแบบ
ทด อบก่อนและ ลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตั เลือก อย่าง
ละ 40 ข้อ

[2] ิ รุต เลิ ทรัพย์ม า าล ลัดดา จันทร์เกตุ
และ า นา นูทอง จัดทำาโครงงานพิเ  ื่อ มัลติมีเดีย
ิทยา า ตร์ชั้นประถม ึก าปีที่1 ในการนำาเ นอประกอบ

ไปด้ ยภาพเคลื่อนไ  ตั อัก ร เ ียงบรรยายและ รูปภาพ 
เนื้อ าอ้างอิงบทเรียน ิชา ิทยา า ตร์ชั้นประถม ึก าปีที่ 
1 ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พุทธ ักราช 
2551 มีเมนูใ ้ผู ้ใช้ ามารถเลือกเรียนได้ในแต่ละ น่ ย
การเรียนรู้เนื่องจาก ิชา ิทยา า ตร์ถือ ่าเป็น ิชา นึ่งที่
มีค าม ำาคัญต่อการเรียนรู้เป็น ิชาพื้นฐานเกี่ย กับเรื่อง
ในชี ิตประจำา ันที่ ามารถใ ้ผู้เรียนได้พัฒนาทัก ะการ 
คิด ิเคราะ ์ตามค าม ามารถของผู้เรียนนามาใช้ในชี ิต
ประจำา ันได้อีก ดังนั้น ผู้จัดทำา ื่อนี้จึงมีแน คิดที่จะจัดทำา
ื่อ มัลติมีเดีย ิชา ิทยา า ตร์ชั้นประถม ึก าปีที่1 โดยมี

เนื้อ าที่ อดคล้องเกี่ย ข้องกับการเรียนใน ้องเรียน ซ่ึงจะ
ตรงกับ ลัก ูตรการเรียนการ อนของกระทร ง ึก าธิการ
ในปัจจุบันด้ ย 

[3] นาง า เ า ลกั ณ์รกัยิม้ และ นาง า เก กนก ภุ
ารัก ์ ืบ ง ์ จัดทำาโครงงานพิเ  ื่อมัลติมีเดียเรื่อง ระบบ
ุริยะและจักร าล เพื่อพัฒนา ื่อมัลติมีเดียเ ริม ร้างค าม

รู้เรื่องระบบ ุริยะและจักร าลระดับประถม ึก า เนื้อ า
อ้างอิงจาก นัง ือ เ ริม ร้างค ามรู้รอบตั  ชุด ระบบ ุริยะ
และจักร าล ของ ำานักพิมพ์เอ็มไอเอ  ซึ่งเป็นเนื้อ า ที่ใช้ใน
การเ รมิ ร้างค ามรูใ้นชัน้เรยีนระดบัประถม กึ า ตรงตาม
ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพื้นฐาน พ. . 2551 จาก

ปัญ าในด้านการเรียนด้ ย นัง ือแบบเรียนไม่เป็นที่ดึงดูด
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ยังไม่มี ี ันที่ทำาใ ้ผู้เรียนเกิดค าม นใจ ผู้จัดทำาเล็งเ ็น ถึง
ค าม ำาคัญของผู้เรียนใ ้เข้าถึงเนื้อ าการเรียนใ ้มากขึ้น
เพื่อประโยชน์ของตั ผู้เรียนเอง ด้ ยการจัดทำา ื่อมัลติมีเดีย 
เ ริม ร้างค ามรู ้เรื่องระบบ ุริยะและจักร าล ราย ิชา
ิทยา า ตร์ซึ่งประกอบไปด้ ย เนื้อ า รูปภาพ เ ียง ีดิโอ 

การ์ตนูเพือ่ใ เ้กดิค ามอยากรูอ้ยากเรยีน โดยเ ริม ร้างค าม
รู้นอก ้องเรียน ขั้นพื้นฐาน พ. . 2551 ใช้ในการ ประกอบ
การเรียนการ อน

3. ิธีดำาเนินงาน
ิธีดำาเนินการ ิจัยประกอบไปด้ ย 9 ขั้นตอน ดังนี้

3.1 ึก าเนื้อข้อมูลจาก นัง ือ อน ิทยา า ตร์
(ชี ิทยา)
 กึ าและร บร มขอ้มูลท่ีเกีย่ ขอ้ง และขอ้มลูเกีย่ กับขี
ิทยาเรื่อง พันธุกรรมและค าม ลาก ลายทางชี ภาพ จาก
นัง ือ อินเตอร์เน็ต

 3.2 ึก าการพัฒนา ื่อมัลติมีเดียด้ ย Adobe Flash 
CS 6
 ึก าและร บร มข้อมูลที่เกี่ย ข้อง และข้อมูลเกี่ย กับ
การพฒันา ือ่มลัตมิเีดยีด้ ย Adobe Flash Cs6 จาก นงั อื 
อินเตอร์เน็ต

3.3 ร บร มเนื้อ าและข้อมูลที่ใช้จัดทำา ื่อมัลติมีเดีย
นำาข้อมูลมา รุปและเตรียมจัด
3.4 ออกแบบ น้าจอภาพ ำา รับการแ ดงผล
ออกแบบ น้าจอ อินเตอร์เฟ  ำา รับตอบโต้ผู้ใช้
3.5 จัดทำา ื่อมัลติมีเดีย
จัดทำา ื่อมัลติมีเดียด้ ย Adobe Flash CS 6
3.6 ทด อบการใช้งานของ ื่อมัลติมีเดีย
ทด อบการใช้งาน น้าจออินเตอร์เฟ ต่างของ ื่อ
3.7 การตร จและแก้ไขงาน
ตร จ อบค ามถูกตอ้งของขอ้มลูทีน่ำาเ นอและการใชง้าน
3.8 นำาเ นองานและเผยแพร
นำาเ นอผลงานที่เ ร็จ มบูรณ์แล้ ่

4. ผลการดำาเนินงาน
ได้จัดทำา ื่อการเรียนการ อน ิชาชี ิทยาจำาน น 8 บท

และมีเนื้อ าดังนี้ ลัก ณะทางพันธุกรรม โครโมโซมและ าร
พนัธกุรรม การแบง่เซลล ์โครโมโซมกบัการถา่ยทอดพนัธุกรรม 

การถ่ายทอดลัก ณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทาง
พนัธกุรรม เทคโนโลยชีี ภาพ ค าม ลาก ลายทางชี ภาพ มี
ตั อยา่งการทดลอง 5 การทดลองคอื กจิกรรม การแบง่เซลล์
แบบไมโทซิ ของปลายราก อม กิจกรรม การแบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิ ในเซลลพ์ชื กจิกรรม การถา่ยทอดลกั ณะของโรคธา
ลั ซเิมยี กจิกรรม มู่เลอืดระบบ ABO กจิกรรม การคดัเลอืก
โดยธรรมชาติ และมีแบบทด อบจำาน น 40 ข้อ

ภาพที่   หนาแรกของส่อมั ติมี ดี

ภาพที่   มนห ัก

ภาพที่   หนาจอ ัก ณ ทางพัน ุกรรม
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ภาพที่   หนาจอ โครโมโ มแ สารพัน ุกรรม

ภาพที่   หนาจอ การแบง

ภาพที่   หนาจอ โครโมโ มกับการ า ทอดพัน ุกรรม

ภาพที่   หนาจอ การ า ทอด ัก ณ ทางพัน ุกรรม

ภาพที่   หนาจอ การ ี่ นแ งทางพัน ุกรรม

ภาพที่   หนาจอ ทคโนโ ีชีวภาพ

ภาพที่   หนาจอ พัน ุวิ วกรรม

ภาพที่   หนาจอ ความห ากห า ทางชีวภาพ
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ภาพที่   หนาจอ แบบทดสอบ

5. รุปผลการดำาเนินงาน
จากการดำาเนินงานทำาปริญญานิพนธ์ ื่อมัลติมีเดีย

กิจกรรม ิชาชี ิทยา เรื่องพันธุกรรมและค าม ลาก ลาย
ทางชี ภาพ ชัน้มธัยม กึ าปทีี ่ 4-6 ภายใน ือ่มเีนือ้ าเกีย่
กบัเรือ่งพนัธกุรรมและค าม ลาก ลายทางชี ภาพ นอกจาก
นี้ยังมีแบบทด อบ 
 โดย ื่อมัลติมีเดีย กิจกรรม ิชาชี ิทยา เรื่องพันธุกรรม
และค าม ลาก ลายทางชี ภาพ ชั้นมัธยม ึก าปีที่  4-6 
มีการนำาเ นอข้อมูลในรูปแบบ ข้อค าม ภาพ เ ียง ีดีโอ 
ประกอบการอธิบายเพื่อใ ้ผู้ที่ใช้บทเรียนได้เกิดค ามเข้าใจ
ในการ ึก า ื่อมัลติมีเดียมากขึ้น

6. เอก ารอ้างอิง
 [1] ธน ทิย,์แพร พไิลและ ตรี ริ ิ" ือ่มลัตมิเีดยี ทิยา า ตร์
เรื่อง ร่างกายของเรา ระดับชั้นมัธยม ึก าปีที่ ๒" ปริญญา
นิพนธ์เทคโนโลยีบัณฑิต, ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท , 
ม า ทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเ นอื, ๒๕๕๖
 [๒] ิ รตุ เลิ ทรัพยม์ า าล ลดัดา จันทรเ์กตแุละ า นา 
นูทอง จัดทำาโครงงานพิเ  ื่อ มัลติมีเดีย ิทยา า ตร์ชั้น

ประถม กึ าปทีี ่๑ ปรญิญานพินธเ์ทคโนโลยบีณัฑติ, ภาค ชิา
เทคโนโลยี าร นเท , ม า ทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเ นือ, ๒๕๕๖
 [๓] เ า ลัก ณ์รักยิ้ม และ เก กนก ุภารัก ์ ืบ ง ์ จัด
ทำาโครงงานพเิ  ือ่มลัตมิเีดยีเรือ่ง ระบบ ริุยะและจกัร าล 
เพือ่พฒันา ือ่มลัตมิเีดยีเ รมิ รา้งค ามรูเ้รือ่งระบบ รุยิะและ
จกัร าลระดบัประถม กึ า ปรญิญานพินธเ์ทคโนโลยบีณัฑติ, 
ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท , ม า ิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเ นือ, 2556

       ( )  
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การพัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์เพ่ือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
Line Sticker Development for E-commerce 

นาง า กนก รรณ ลั่นคีรี 
าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะบริ ารธุรกิจ 

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโก ินทร์ ิทยาเขต ังไกลกัง ล 
ีเมล์ .  

นาง า เพียงฤทัย นู ั ดิ์ 
าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะบริ ารธุรกิจ 

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโก ินทร์ ิทยาเขต ังไกลกัง ล 
ีเมล์ . .  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์ให้

สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทไลน์ และเป็นการพัฒนา
สติ๊กเกอร์ไลน์ส าหรับเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาข้อก าหนดและวิธีการจัดท าสติ๊กเกอร์ และจัดท า
สติ๊กเกอร์ที่มีลักษณะท่าทางและข้อความประกอบเพื่อการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 1 ชุด ช่ือชุด Shopping Queen 
โดยเก็บข้อมูลสถิติการรับส่งและยอดจ าหน่ายสติ๊กเกอร์เป็น
ระยะเวลา 7 เดือน 

พบว่า มียอดจ าหน่ายสติ๊กเกอร์เป็นจ านวนเงิน 2,563 เยน 
โดยสติ๊กเกอร์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมากที่สุด พิจารณา
จากจ านวนครั้งท่ีผู้ใช้งานได้ส่งสติ๊กเกอร์ไปยังคู่สนทนา 10 อันดับ 
ส่วนใหญ่เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความประกอบ เนื่องจากผู้สนทนา
ต้องการความชัดเจนในการสื่อสาร และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจาก
การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน  
 This research aims to study the method of 
developing Line stickers according with the policy of 
Line Company and developing for E-Commerce. The 
researcher studied the conditions and how to create 

Line stickers and make the Line stickers with 
actions and messages for E-Commerce that 
named ‘Shopping Queen’. It was collected 
the statistic data from using those stickers 
and the sales for 7 months.  
 The result was found that the total sales 
is around 2,563 Yen, the most popular 
stickers are the ones with messages by 
considering on the frequency of using the top 
ten stickers in conversations, it’s because the 
conversationalists want to communicate to 
others clearly and avoid of mistakes of 
unclear communication. 

ค ำส ำคัญ: สติ๊กเกอร์ไลน์, แอพลิเคช่ันไลน์ 

1. บทน า
ปัจจุบันการท าธุรกิจในรูปแบบ 

รื  พาณิชย์ ิเล็คทร นิก ์ ได้รับค ามนิยมเป็น ย่าง
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มากทั้งในและต่างประเท  เนื่ งจากเป็นช่ งทางใ ม่  า รับ
ผู้ประก บการ ซึ่งถื เป็นช่ งทาง นึ่งที่ช่ ย ร้างโ กา ในการ
ขยายช่ งทางการค้าขายใ ้ผู้ประก บการได้มากยิ่งขึ้น และเป็น
ตั ช่ ย นึ่งในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้า มาย
มากข้ึน ทั้งยังเป็น ิธีการที่ ะด กร ดเร็ ในการติดต่ ื่ ารกับ
ผู้บริโภค ีกด้ ย 

ไลน์( ) ก็เป็นโปรแกรม นทนาบน มาร์ทโฟน รื
แ พพลิเคชั่น ีกรูปแบบ นึ่งทีใ่ช้  า รับการ นทนาติดต่ ื่ าร 
และได้รับค ามนิยมในการใช้งานเป็น ย่างมากในปัจจุบัน
เนื่ งจากฟังชันการใช้งานที่ ลาก ลาย ีกทั้งยังมีจุดเด่นที่ท าใ ้
ไลน์แตกต่างจากแ พพลิเคช่ัน  า รับการ นทนารูปแบบ ื่น จน
ได้รับค ามนิยมเป็น ย่างมากก็คื  รูปแบบข ง ติ๊กเก ร์ 
( ) ซึ่งเป็น ัญลัก ณ์รูปภาพการ์ตูน แทนค าพูด รื การ
แ ดง ารมณ์ในชี ิตประจ า ันได้ จึงท าใ ้บริ ัทไลน์พัฒนา
รูปแบบการใ ้บริการ โดยเปิดใ ้ครีเ เต ร์ภายน กได้ร่ ม

กแบบ ติ๊กเก ร์เพื่ จ า น่ายในร้านค้า ติ๊กเก ร์ขึ้น  
ผู้ ิจัยจึงได้เล็งเ ็นถึงค าม  าคัญข งการพัฒนา ติ๊กเก ร์

ไลน์ท่ีมีข้ ค ามประก บเกี่ย ข้ งกับการพาณิชย์ ิเล็กทร นิก ์ 
เพื่ ต บ น งค ามต้ งการและเป็นตั ช่ ยในการ ื่ าร
ระ ่างผู้ประก บการพาณิชย์ ิเล็กทร นิก ์และผู้ซื้ ินค้า

นไลน์ ท าใ ้การ ื่ ารเป็นไป ย่างร ดเร็ และ ะด กมาก
ยิ่งขึ้น ันจะน ามาซึ่งรายได้ที่ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้ ย จึงได้
ท าการ ึก ากระบ นการในการพัฒนา ติ๊กเก ร์ไลน์ ตล ดจนถึง
การ ิเคราะ ์ทางการตลาดเพื่ พัฒนา ติ๊กเก ร์ไลน์ใ ้ผ่านการ
พิจารณา ทั้งยังต บ น งค ามต้ งการข งผู้ใช้งานได้มากที่ ุด 
เพื่ เป็นแน ทาง  า รับนักพัฒนา ติ๊กเก ร์ไลน์ รื ผู้ที่ นใจใน
การพัฒนา ติ๊กเก ร์ไลน์ใ ้ประ บค าม  าเร็จต่ ไปได้ 

2. วัตถุประสงค์
.  เพื่ ึก า ิธีการพัฒนา ติ๊กเก ร์ไลน์ใ ้ ดคล้ งกับ

นโยบายข งบริ ัทไลน์ 
.  เพื่ พัฒนา ติ๊กเก ร์ ไลน์  า รับเพื่ การพาณิชย์

ิเล็กทร นิก ์ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย
ิธีการด าเนินงาน ้าง ิงตาม ิธีการพัฒนาระบบ

(     : ) มา
ประยุกต์ใช้ มีขั้นต นดังน้ี  

.การ างแผน

. การ ิเคราะ ์

.การ กแบบ

.การน าไปใช้

.การบ ารุงรัก า
.  การ างแผนการด าเนินงาน ิจัย 

     . .  เก็บร บร มข้ มูล 
          เนื่ งจากทางบริ ัทไลน์ได้เปิดโ กา ใ ้ครีเ
เต ร์ภายน กใ ้ ามารถพัฒนา ติ๊กเก ร์เพื่ าง
จ า น่ายในร้านค้า ติ๊กเก ร์ได้ โดยบริ ัท จะเป็นผู้
ตร จ บ ติ๊กเก ร์แต่ละชุดก่ น นุมัติใ ้ท าการ าง
จ า น่าย ผู้ ิจัยได้ท าการ ึก าเกี่ย กับข้ ก า นดการ
พิจารณา ติ๊ ก เก ร์ และรายละเ ียดต่ าง ข ง
บริ ัทไลน์  ตล ดไปจนถึ งกระบ นพัฒนาและ
กระบ นการท าการท าการตลาด ติ๊กเก ร์ไลน์เพื่
น ามาพัฒนา ติ๊กเก ร์ ใ ้ผ่ านการพิจารณาและ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน 
.  การ ิเคราะ ์ ( ) 

ในขั้นต นข งการ ิเคราะ ์ระบบ ผู้ ิจัยได้ท าการ
ิเคราะ ์ตาม ั ข้  ดังต่ ไปนี้ 

. .  ิเคราะ ์ตลาด 
ผู้ ิจัยได้ท าการ ิเคราะ ์ตลาด โดยการ ึก า

ติ๊กเก ร์ในร้านค้า ติ๊กเก ร์ข งแ พพลิเคช่ันไลน์ 
พบ ่า ติ๊กเก ร์ที่ างจ า น่าย ยู่ในร้านค้า ติ๊กเก ร์มี 
 ประเภทคื  

) ติ๊กเก ร์จากบัญชี  
มายถึง ติ๊กเก ร์ที่มาจากบัญชีบุคคล นิติบุคคล 

บริ ัท น่ ยงาน รื งค์กรต่าง ที่มีช่ื เ ียง ซึ่งจะ
เป็น ติ๊กเก ร์ที่เปิดใ ้โ ลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มี
ระยะเ ลาในการใช้งานท่ีจ ากัด 

1439



       ( )  

) ติ๊กเก ร์จากบัญชี   มายถึง
ติ๊กเก ร์ที่มาจากบัญชีผู้พัฒนา ิ ระ ซึ่ง ติ๊กเก ร์ประเภทนี้จะมี

ค่าใช้จ่าย ยู่ที่ชุดละ  บาทและไม่จ ากัดระยะเ ลาในการใช้งาน 
ซึ่งผู้ ิจัยได้ท าการ ึก า ต๊ิกเก ร์จากบัญชี  เพิ่มเติม 

เนื่ งจากเป็นบัญชีประเภทเดีย กันกับบัญชีที่ใช้ในการท า ิจัย
ครั้งนี้ พบ ่า ติ๊กเก ร์ที่ างจ า น่าย ยู่ภายใต้บัญชี  มี  
ประเภท โดยแบ่งตามกลุ่มเป้า มายดังนี้ 

) ติ๊กเก ร์ที่ใช้ในชี ิตประจ า ันท่ั ไป
) ติ๊กเก ร์เฉพาะกลุ่ม

. .  ิเคราะ ์ตั การ์ตูน 
ืบเนื่ งจากปัจจุบันกระแ ค ามนิยมการขาย ินค้า นไลน์

มากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเท  และจากการ ึก า ติ๊กเก ร์ที่
างจ า น่ายในร้านค้า ติ๊กเก ร์ พบ ่า ติ๊กเก ร์ในกลุ่มข้ ค าม

ที่ ื่ ค าม มายถึงการขาย ินค้า นไลน์ มีจ าน นน้ ยและมี
เฉพาะภา าไทยและภา าญี่ปุ่น ผู้ ิจัยจึงมีแน คิดในการพัฒนา
ติ๊กเก ร์ในกลุ่มข้ ค ามที่ ื่ ค าม มายถึงการขาย ินค้า

นไลน์  เฉพาะที่ เกี่ย กับการขาย ินค้ า นไลน์  เป็น
ภา า ังกฤ ในการ ื่ าร เพราะเป็นภา า ากลและ ามารถ
างขายได้ทุกประเท  จึงเป็นการเพิ่มโ กา ในการ ร้างรายได้
ีกด้ ย โดยได้ท าการพัฒนาในรูปแบบข ง ติ๊กเก ร์เฉพาะกลุ่ม 

ที่มีท่าทางและข้ ค ามใช้  า รับการขาย ินค้า นไลน์เท่านั้น 
โดยมีรายละเ ียดดังนี้ 

) ภา า:  ภา า ังกฤ
) กลุ่มเป้า มายคื

 ผู้ขาย ินค้า นไลน์
 ผู้ซื้ ินค้า นไลน์
 ผู้ที่ต้ งการซื้ รื /และขาย ินค้า นไลน์ แต่ไม่

เชี่ย ชาญในการใช้ภา า ังกฤ  
) ข้ ดี

 เป็นภา า ากล ามารถ างจ า น่ายได้ทั่ โลก 
 มีกลุ่มคู่แข่งขันน้ ย 

) ข้ เ ีย
 เป็น ติ๊กเก ร์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มท าใ ้มีข้ จ ากัดข งกลุ่ม

ผู้ใช้งาน 

.  การ กแบบ 
     ใน ่ นข งการ กแบบ ผู้ ิจัยได้ท าการ กแบบ
ตั การ์ตูนโดยใช้ โปรแกรม   ซึ่งมี
กระบ นการข งการ กแบบโดยการร่างการ าด
ภาพตั ติ๊กเก ร์ลงบนกระดา ทั้ง  แบบ เพื่ ดู
ลัก ณะข งลายเ ้น และการแ ดง กข งตั การ์ตูน 

รูปที่ 1. ภาพร่างสต๊ิกเกอร์ไลน ์
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รูปที่ 1. ภาพร่างสต๊ิกเกอร์ไลน(์ต่อ) 

.  การน าไปใช้ 
   . .  การพัฒนา ติ๊กเก ร์ 

) บนกระดา ร่างแบบโดยการ าดภาพด้ ยดิน ลงบน
กระดา ก่ น เพื่ ค าม ะด กในการแก้ไข 

) ท าการ แกนภาพ าดเข้า ู่โปรแกรม  เพื่ ใช้
ในการดราฟตามลายเ ้น 

) ร้างไฟล์งานตามขนาดก า นด ร้างไฟล์งานตามขนาดที่
บริ ัทไลน์ก า นด โดยมีรายละเ ียดดังนี ้

) ดราฟเ ้นตามไฟล์ แกน การดราฟค รแยก กเป็น ่ น
แล้ น ามาร มกันภาย ลังจะท าใ ้เกิดค าม ะด กมากยิ่งขึ้นใน
การลง ี ีกทั้งยัง ามารถปรับต าแ น่งข งภาพได้ ะด กและง่าย
ขึ้น ีกด้ ย 

) ลง ี ท าการลง ีใ ้กับทุก ่ นข งภาพ
) การใ ่ ข้ ค ามท าการใ ่ข้ ค ามใ ้กับ

ติ๊กเก ร์ที่มีลัก ณะ รื ท่าทางที่ไม่ชัดเจน  
เพื่ ใ ้ ติ๊กเก ร์นั้น ามารถแ ดง ารมณ์ กมาได้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

) บันทึกไฟล์  
 โดยจะบันทึกไฟล์เป็น งรูปแบบคื  
 ไฟล์ .   า รับ ัพโ ลดเข้าบัญชีไลน์ครีเ

เต ร์ 
 ไฟล์ .  เป็นไฟล์ที่ไ ้  า รับแก้ไข 

โดย ลังจากกระบ นการพัฒนาจะได้ ติ๊กเก ร์ที่
พร้ ม  า รับ ่งเข้ารับการพิจารณาจากบริ ัทไลน์ ดัง
รูปที่  

. 

รูปที่ 2. สต๊ิกเกอร์ไลน์ที่พัฒนาแล้ว 
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. .  การทด บระบบ 

รูปที่ 3. กระบวนการทดสอบระบบ 

จากรูปที่ 3 จะเป็นกระบวนการทดสอบระบบ โดยจะเกิดขึ้น
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาแล้ว ครีเอเตอร์จะต้องท าการอัพ
โหลดสต๊ิกเกอร์เข้าสู่บัญชีไลน์ครีเอเอตอร์ของตนเองเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาจากบริษัทไลน์และท าการวางจ าหน่ายไหนร้านค้าสต๊ิกเกอร์ไลน์
ต่อไป หากผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติ แต่หากไม่ผ่านการ
พิจารณาทางบรัทไลน์จะท าการส่งอีเมลล์กลับมาแจ้งข้อผิดพลาดและ
สาเหตุในการปฏิเสธสต๊ิกเกอร์ชุดนั้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักพัฒนาใน
การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขสต๊ิกเกอร์ของตนเองและส่งกลับไปเพื่อรับการ
พิจารณาอีกครั้ง 

. .  การปรับเปลี่ยนแก้ไข ติ๊กเก ร์ 
        ลังจากได้รับการแจ้งปฏิเ ธ ติ๊กเก ร์แล้  ผู้ ิจัยจะท า
การแก้ไข ติ๊กเก ร์ตามค าแนะน าที่บริ ัทไลน์ได้แจ้ง ไ ้โดย
ผู้พัฒนา ามารถท าการลบ ติ๊กเก ร์รูปที่ได้รับการปฏิเ ธ ก 
จากนัน้จึงท าการ ัพโ ลด ติ๊กเก ร์ที่แก้ไขแล้ เข้า ู่บัญชี  ครีเ
เต ร์ ีกครั้ง จากนั้นใ ้ด าเนินการ ่งค าข รับการพิจารณาเพื่
ข รับการพิจารณา ติ๊กเก ร์ที่ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงแล้ ีกครั้ง 

 . .  การติดตั้ง 
       จะเป็นกระบ นการน า ติ๊กเก ร์ไป างจ า น่ายในร้านค้า
ติ๊กเก ร์ไลน์ โดยใ ้ครีเ เต ร์เข้า ู่บัญชีไลน์ครีเ เต ร์ข ง

ตนเ งและท าการเปิดตั ติ๊กเก ร์เพื่ างจ า น่ายทันที 
.  การบ ารุงรัก า ( ) 

การบ ารุงรัก ามี ิธีการและรายละเ ียดการด าเนินงานดังน้ี 
. ตร จ บการปรับปรุงเ ร์ช่ันข งบัญชีไลน์ครีเ เต ร์ ยู่

เ ม เพื่ ท าการปรับปรุงข้ มูล ติ๊กเก ร์ใ ้เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้ งตามข้ ก า นดข งบริ ัทไลน์ 

. ปรับปรุงข้ มูล ติ๊กเก ร์เพิ่มเติมเป็นระยะ
ตามที่บริ ัทไลน์ปรับปรุงข้ มูล ติ๊กเก ร์เพื่ ท า ใ ้
ติ๊กเก ร์ง่ายต่ การค้น า 

. ท าการประชา ัมพันธ์เพื่ ใ ้ ติ๊กเก ร์เป็นที่
รู้จักมากยิ่ งขึ้นและน ามาซึ่งย ดขายที่ เพิ่มขึ้นใน
นาคต โดยการเขียนบทค ามเพื่ ประชา ัมพันธ์
ติ๊กเก ร์ ผ่านช่ งทางต่าง  เช่น  

  

4. ผลการศึกษา
.  ย ดจ า น่าย 

รูปที่ 4. แผนภูมิแสดงยอดจ าหน่ายสต๊ิกเกอร์ 

 จากรูปที่ 4  เป็นการแสดงยอดจ าหน่ายที่ได้หลังจาก
ท าการวางจ าหน่ายเป็นระยะเวลา 7 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 
2,563 เยน  

.  ถิติการใช้งาน 

รูปที่ 5. แผนภูมิแสดงสถิติการใช้งานสต๊ิกเกอร์จ านวน 10 
อันดับสงูสุด

สง่ค ำร้องเพื่อขอรับ
กำรพิจำรณำ 

เปิดตวั
สติ๊กเกอร์ 

ปรับเปลี่ยน 

อนมุตัิ 

ปฏิเสธ 
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จากรูปที่ 5 มีสต๊ิกเกอร์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานสูงสุด 
พิจารณาจากจ านวนครั้งที่ผู้ใช้งานได้ส่งสต๊ิกเกอร์ไปยังคู่สนทนา 10 
อันดับ ดังนี้ อันดับที่หนึ่ง สต๊ิกเกอร์ที่มีข้อความ “THANK YOU” มี
สถิติการส่งสูงที่สุด คือ 536 ครั้ง (26.08%) อันดับที่สอง คือ 
สต๊ิกเกอร์ที่มีข้อความ “YOU’RE WELCOME” มีสถิติการส่งอยู่ที่ 163 
ครั้ง (8.01%) อันดับที่สาม คือ สต๊ิกเกอร์ที่มีข้อความ “SORRY” มี
สถิติการส่งอยู่ที่  155 ครั้ง (7.61%) อันดับที่สี่  คือ สต๊ิกเกอร์ที่ มี
ข้อความ “HOW MUCH มีสถิติการส่งอยู่ที่ 149 ครั้ง (7.31%) อันดับ
ที่ห้า คือ สต๊ิกเกอร์ที่ไม่มีข้อความประกอบ แต่มีลักษณะท่าทางการชู
นิ้วโป้งข้ึน ซึ่งมีความหมายในเชิงการแสดงอาการที่ต้องการบอกว่า ยอด
เยี่ยมหรือดี มีสถิติการส่งอยู่ที่ 144 ครั้ง (7.07%) อันดับที่หก คือ 
สต๊ิกเกอร์ที่มีข้อความ “Alright” มีสถิติการส่งอยู่ที่ 92 ครั้ง (4.52%) 
อันดับที่เจ็ดคือ สต๊ิกเกอร์ที่มีข้อความ “Good morning” มีสถิติการส่ง
อยู่ที่ 87 ครั้ง (4.27%) อันดับที่แปด คือ สต๊ิกเกอร์ที่ ไม่มีข้อความ
ประกอบ แต่มีลักษณะท่าทางแสดงถึงความเหนื่อยล้า มีสถิติการส่งอยู่
ที่ 72 ครั้ง (3.54%) อันดับที่เก้า สต๊ิกเกอร์ที่มีข้อความ “Good night” 
มีสถิติการส่งอยู่ที่ 65 ครั้ง (3.19%) อันดับที่สิบ คือ สต๊ิกเกอร์ที่ไม่มี
ข้อความประกอบแต่มีลักษณะท่าทางที่แสดงถึงอาการร้องไห้ เสียใจ มี
สถิติการส่งอยู่ที่ 56 ครั้ง (2.75%) 

5. สรุปผล
ติ๊กเก ร์ไลน์ ช่ื ชุด   ซึ่งเป็น ติ๊กเก ร์ที่

พัฒนาเพื่ ต บ น งกลุ่มเป้า มายที่มักจะใช้ ติ๊กเก ร์ไลน์ในเชิง
ข งการพาณิชย์ ิเล็กทร นิก ์ โดยจากการ างจ า น่ ยเป็น
ระยะเ ลา  เดื น ตั้งแต่ ันที่  ิง าคม   กุมภาพันธ์ 

 มีย ดจ า น่ายเป็นจ าน นเงินทั้ง ิ้น  เยน โดย
ติ๊กเก ร์ที่ได้รับค ามนิยมในการใช้งาน ูง ุด   ันดับ ่ น

ใ ญ่เป็น ติ๊กเก ร์ที่มีข้ ค ามประก บ เนื่ งมาจากผู้ นทนา
ต้ งการค ามชัดเจนในการ ื่ าร โดยการเลื กใช้ตั ติ๊กเก ร์ที่
มีข้ ค ามประก บชัดเจนมากก ่า การเลื กใช้ ติ๊กเก ร์ที่ไม่มี
ข้ ค ามประก บ ซึ่งไม่มีค ามชัดเจน ขึ้น ยู่กับบริบทในการ
นทนา รื จินตนาการข งคู่ นทนา ซึ่งบางครั้ง าจเกิดค าม

เข้าใจท่ีไม่ตรงกัน และเกิดค ามผิดพลาดได้จึงไม่ได้รับค ามนิยม
ในการใช้งาน  

6. อภิปรายผล
จากการผลการ ึก า ติ๊กเก ร์ ไลน์ ช่ื ชุด 

 เป็น ติ๊กเก ร์รูปกระต่าย มีข้ ค ามเป็นภา า ังกฤ
เพื่ ใช้  า รับการพาณิชย์ ิเล็กทร นิก ์มีย ดจ า น่าย ูงถึง 

 เยน เนื่ งมาจากผู้ใช้ ินเต ร์เน็ตในปัจจุบันมี
พฤติกรรมการซื้ ขาย ินค้า นไลน์มากยิ่ งขึ้น 

ดคล้ งตามผล  าร จมูลค่าพาณิชย์ ิเล็กทร นิก ์
ในประเท ไทย ปี  โดย  านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทาง ิ เล็กทร นิก ์   ( งค์การม าชน)  พบ ่า 
พฤติกรรมการซื้ ขาย ินค้า นไลน์ในประเท ไทยใน
ปี  เพิ่มขึ้นจากปี  คิดเป็นร้ ยละ .   
โดยประเท ไทยมีมูลค่า ีค มเมิร์ซในปี  ร ม
ทั้ ง ิ้ น .  ล้านบาท และแน โน้มการ
เพิ่มขึ้นข งมูลค่า ีค มเมิร์ซในประเท ไทย ปี  
มีมูลค่าร มทั้ง ิ้น .  ล้านบาท  

ใน ่ นข งการ กแบบรูป ติ๊กเก ร์ไลน์นั้น 
ผู้ ิจัยได้ท าการ กแบบลัก ณะตั การ์ตูนเป็นรูป
กระต่าย ขนฟู โดยเลื กใช้โทน ีชมพู ่ น เพื่ ค าม
น่ารัก ดใ  และใช้รูปแบบภาพแบบเ คเต ร์ เพื่
ค ามคมชัดข งภาพ ซึ่ง ดคล้ งกับงาน ิจัยข ง 
ัฐณัฐ นาคไพจิตร ( ) ได้ท าการ ึก า
งค์ประก บข งการ กแบบคาแร็กเต ร์ข งตั

การ์ตูนเพื่ ใ ้ตรงกับกลุ่ม เป้า มาย  
 รื  โดยท าการ  าร จกลุ่ม ัยรุ่น พบ ่า 

ตั การ์ตูนที่เป็นรูป ัต ์ และเป็นภาพแบบเ คเต ร์ 
เป็นภาพที่ได้รับค าม นใจจากกลุ่ม ัยรุ่นมากท่ี ุด ีก
ทั้งยัง ดคล้ งกับงาน ิจัยข ง ณัฐธิดา โพธิ์ประเ ริฐ 
( )  ที่ได้ท าการ ึก าเกี่ย กับปัจจัยที่ ่งผลใ ้ผู้ใช้
เลื กซื้ ติ๊กเก ร์ไลน์ พบ ่า ผู้ใช้ ่ นใ ญ่ เลื กซื้
ติ๊กเก ร์ไลน์โดยพิจารณาจากค ามน่ารักข งตั

การ์ตูนเป็น ันดับแรก จึงเป็นปัจจัย นับ นุนที่ท าใ ้
ติ๊กเก ร์ชุด   ได้รับค ามนิยมใน

การดา น์โ ลดไปใช้งาน ่งผลใ ้มีย ดจ า น่าย ูงขึ้น
ตามไปด้ ย 

7. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน
.  ระยะเ ลาในการพิจารณา ติ๊กเก ร์ ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ไม่ ามารถค บคุมได้เนื่ งจากขึ้น ยู่กับ ทาง
บริ ัทไลน์ ากเป็นช่ ง ัน ยุดนักขัตฤก ์ รื มี
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จ าน นผู้ ่งผลงานเข้ารับการพิจารณาจ าน นมากจนท าใ ้
เจ้า น้าที่ผู้พิจารณาผลงานไม่เพียงพ  ก็จะท าใ ้การพิจารณา
ล่าช้าเช่นเดีย กัน 

.  ผู้พัฒนายังมีค ามช านาญในการใช้โปรแกรม  า รับการ
กแบบไม่เพียงพ  จึงท าใ ้การ กแบบและพัฒนา ติ๊กเก ร์

แต่ละชุดมีค ามล่าช้า 
.  ปัจจุบันผู้พัฒนา ติ๊กเก ร์ไลน์เป็นจ าน นมาก ประก บ

กับแ พลิเคช่ันไลน์ ไม่มีการจัด ม ด มู่ข ง ติ๊กเก ร์ที่ชัดเจน 
จึงท าใ ้ ติ๊กเก ร์ใ ม่ ที่ผ่านการพิจารณา ่งผลใ ้ ติ๊กเก ร์ที่
างจ า น่ายก่ น ถูกลดล าดับลงมาเรื่ ย  จนผู้ใช้ม งไม่เ ็น
ติ๊กเก ร์ชุดเก่าและ ่งผลท าใ ้การดา น์โ ลดและย ดจ า น่าย

ที่ลดลง 

8. ข้อเสนอแนะ
.  ากต้ งการพัฒนาเพื่ เป็น าชีพ ลัก ค รมีการ างแผน

ในด้านค่าใช้จ่ายระ ่างร การพิจารณา ย่างร บค บเพื่
ร งรับในกรณีที่ระยะเ ลาในการพิจารณา ติ๊กเก ร์ าจมีค าม
ล่าช้า 

.  ผู้พัฒนาค รท าการ ึก า ิธีการใช้งานโปรแกรมในการ
กแบบการ์ตูนก่ นการพัฒนา จะท าใ ้การพัฒนาเป็น ย่าง

ร ดเร็ และมีประ ิทธิภาพมากขึ้น 
.  ค รมีการ างกลยุทธ์ในการท าการประชา ัมพันธ์

ติ๊กเก ร์ ลัง างจ า น่าย เพื่ ใ ้ ติ๊กเก ร์เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
.  การ กแบบค ร ึก าข้ มูล รื แน ทางการพิจารณา

ที่บริ ัทไลน์ได้เผยแพร่ไ ้ใ ้ละเ ียดก่ น กแบบงาน 
.  การใช้ข้ ค ามประก บ ติ๊กเก ร์ ค รมีการตร จ

ไ ยากรณ์ รื ลัก ณะการใช้ค า ย่างละเ ียด จะท าใ ้การ
พิจารณาร ดเร็ ยิ่งขึ้น 

.  การใช้ข้ ค ามเป็นภา าท้ งถิ่นจะท าใ ้ระยะเ ลาใน
การพิจารณานานข้ึน เนื่ งจากต้ งมีการตร จทานไ ยากรณ์และ
ลัก ณะการใช้ ย่างละเ ียด 

.  บัญชีที่ใช้ในการกร กข้ มูลในการรับเงิน ค รเป็นบัญชี 
 แบบพรีเมียร์ 

.  การจะท าใ ้ ติ๊กเก ร์มีย ดจ า น่ายเพิ่มขึ้น ย่าง
ต่ เนื่ งจะต้ งท าการประชา ัมพันธ์ ยู่ตล ดเ ลา 

9. เอกสารอ้างอิง
 โ ภา  เ ี่ยม ิริ ง ์. การ ิเคราะ ์และ กแบบ

ระบบ  กรุงเทพม านคร  ซีเ ็ดยูเคชั่น  . 
 กิตติ ภักดี ัฒนะกุล และพนิดา พาณิชกุล. การ

ิเคราะ ์และ กแบบระบบ กรุงเทพม านคร
ไทยเจริญการพิมพ์  . 

    . คู่มื แนะ
แน ในการพัฒนา ติ๊กเก ร์ไลน์  นไลน์  

 เข้าถึงได้จาก : 
:// . . / / /  

( ันท่ีค้นข้ มูล:  มีนาคม ) 
 ักรินทร์ ตัน ุพง .์ ปัจจัยที่ ่งผลต่ การย มรับ

แ พพลิเคชั่นไลน์ นไลน์  
เข้าถึงได้จาก : 

:// . . . / /
/  

/ / .  ( ันท่ีค้นข้ มูล:  เม ายน 
) 

 โครงการเครื ข่าย ้ ง มุดในประเท ไทย. 
งาน ิจัยเ ็บไซต์ . นไลน์ . 

เข้าถึงได้จาก : :// . . . / / 
( ันท่ีค้นข้ มูล:  ตุลาคม ) 

 เ น่ ์ ธนารตัน์ ฤ ดิ์.ทฤ ฏี เีบื้ งต้น  
กรุงเทพม านคร  ร ม า ์น   

 ุไร รรณ โ ภา. โปรแกรม . 
นไลน์  เข้าถึงได้จาก :  

:// . . /เนื้ า/
น่ ยท่ี  ( ันท่ีค้นข้ มูล:  ตุลาคม ) 

 ุภ ิลป์ กุลจิตตเ์จื งค์. ไลน์รูปแบบการ ื่ าร
บนค าม ร้าง รรค์ข ง มาร์ทโฟน : ข้ ดีและ
ข้ จ ากัดข งแ ปพลิเคชัน . นไลน์  
เข้าถึงได้จาก : 

:// . . . /  
/ / .  ( ันท่ีค้นข้ มูล:  
ตุลาคม ) 
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บทคดัยอ่ 
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1  .

เพ่ือสร้างแผนที่ในรูปแบบภาพสามมิติที่
แสดงผลบนเว็บแอพพลิเคชั่น และใช้เป็น
ส่ือมัลติมี เดียในการแนะน ามหาวิทลัย
กาฬสินธ์ุ 2. เพ่ือแนะน ามหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ให้เป็นที่รู้ จักมากขึ้น โดยใช้
โปรแกรม Autodesk 3ds Max Design 
สร้างตัวตนแบบสามมิติจากนั้นน าผลงาน
สามมิติที่ได้ไปท าส่ือในการน าเสนอแผนที่
มหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรมAdobe 

Flash แสดงผลโดยการน าเสนอผลงาน
ดังกล่าวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ผลที่ได้รับจากการวิจัย คือแผนที่
โมเดล 3 มิติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ(ใน
เมือง) 

ค าส าคัญ ภาพแผนที่โมเดล 3 มิติเสมือน
จริง  

Abstract 
The objectives of this project were to: 1) 

construct a 3-dimentional map displayed on web 
apps function as a multimedia in introducing Kalasin 
University and 2) publicize the university by using 
Autodesk 3ds Max Design Program to create a 3-D 
image and then be applied for the university map by 
using Adobe Flash Program. The presentation was 
displayed via the Internet. 

The result of the research was the 3D map of Kalasin 
University (in the city). 

 Keyword: virtual 3D map 

1. บทน า
แผนที่เป็นอุปกรณ์ส าคัญอย่างหนึ่ง

ที่มนุษย์น ามาใช้เป็นเครื่องช่วยในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
จากอดีตถึงปัจจุบัน จะต้องอาศัยแผนที่
เป็นเครื่องมือชี้น าทาง ในสมัยเริ่มแรกการ
ท าแผนที่จะอาศัยการส ารวจภาคพ้ืนดิน
เท่านั้น แต่ต่อมามีเทคโนโลยีการส ารวจ
จากระยะไกล (Remote Sensing) 

แผนทีโ่มเดล 3 มติ ิมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(ในเมอืง)คณะเทคโนโลยีสังคม 
3D Model of Kalasin University(DistictMuang) 

ภานุเดช มุลตรีบุตร1 วรยศ สุวรรณราช2  สิริอร วงษ์ทวี3   
คณะเทคโนโลยีสังคม   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ์
Nayjo5011@gmail.com1 , zac_znape@hotmai;.com 2, 

s.vongtavee@gmail.com3

       ( )  
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เกิดขึ้น จึงมีการน าเอาภาพถ่ายทางอากาศ
และภาพถ่ายจากดาวเทียมมาช่วยในการ
ท าแผนที่เพราะท าให้เกิดความสะดาก 
รวดเร็ ว  และถูกต้อง  กว่ าการส ารวจ
ภาคพ้ืนดินเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบัน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware)และซอฟแวร์ 
(Software)  มีมากขึ้ น  จึงมีการน า เอา
คอมพิวเตอร์มาผลิตแผนที่ซึ่งท าได้สะดวก
รวดเร็ว และถูกต้องมากกว่าเดิมที่ท าด้วย
มือ คอมพิวเตอร์มีการน าแสดงผลภาพ
ออกมาให้ เหมือนจริง  หรือท า เสมือน
ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ ใ น ส ภ า พ เ ป็ น จ ริ ง 
(Visualization)เช่น แสดงความลึก สูง ต่ า 
นูน รูปแบบภาพสามมิติ เป็นลักษณะที่ง่าย
ต่อการส่ือความหมายมากขึ้น 

โมเดลแผนที่สามมิติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ จึงเป็นการน าเสนอในรูปแบบ
สามมิติบนเว็บแอพพลิเคชั่นขึ้น เพ่ือที่จะ
ท าให้สะดวกละรวดเร็วแก่ผู้ที่เข้ามาชม 
สามารถมองเห็นได้ เ สมือนจริ ง  และ
ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ ห ล า ย มุ ม ม อ ง ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย ท าให้โมเดลแผนที่สามมิตินี้
เป็นการแนะน ามหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วรรณกรรมอ้างอิง
2.1 ระบบพิกัด 3 มิติ (3-Dcoordinate 

system) 
แบบฉบับของโปรแกรมประยุคต์ที่ 

แสดงกราฟฟิกส์ 3 มิติ จะมี 2 แบบ ในการ
แสดงระบบ พิกัด 3 มิติ คือซ้ายมือ และ
ขวามือ ในระบบพิกัดทั้งคู่ แกนด้านขวา

ของ X จะไปทางด้านขวา และแกนด้าน
บวกของ Y จะขึ้นไปทางด้านบน สามารถ
สังเกตเพ่ือจดจ าได้จากทิศทางของแกน
บวกของแกน X แล้วงอนิ้วขึ้นด้านบน ตาม
ทิศทางชองแกนบวกของ Y ทิศทางที่
นิ้วโป้งชี้ไปจะเป็นทิศทางของแกนบวก
ของ Z ตามมือที่ใช้  

ไมโครซอฟท์ไดเร็กซ์ทรีดี มักจะใช้
ระบบพิกัด 3 มิติแบบมือซ้ายถ้าต้องการท า
โปรแกรมที่เป็นระบบมือขวา จะต้องเปลี่ยน
ข้อมูลบางอย่าง 

2.2 ระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
ระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสามมิติ 

(3D computer graphics system) 
ในช่ วงแรกของการ พัฒนาทางด้ าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิตินั้นการพัฒนา
ส่านใหญ่จะเกิดขึ้ นตามห้องแล็บและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ท าการวิจัยสืบเนื่อง
กันมาหลายรุ่น ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะมี
ความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น
เทคนิคในการ modeling rendering หรือ 
animating ซึ่งแต่ละวิธีการมีรายละเอียด
ปลี ก ย่ อ ยล งไปอี ก ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นก า ร 
modeling ด้วยการใช้ เทคนิค  loft 

revolution extrude การใช้ primitive 

แบบต่างๆ เช่น polygon surface quadric 

surface parametric surface เพ่ือท าการ
สร้างรูปทรงต่างๆจากนั้นจึงเรียกใช้การ 
render ที่มี algorithm โดยซอฟต์แวร์ที่จะ

       ( )  
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ใช้เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง ( in-

house software ) 
และมีความสามารถในการจัดการข้อมูล
ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆได้  

ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติใน
ปัจจุบันมาสารถแบ่งได้เป็นสามส่วนใหญ่ๆ 
คือ  ส่วนที่ท าหน้ าที่ ในการ  modeling 

animation และ rending โดยที่การ 
modeling และการ animation มักจะถูก
รวมอยู่ ด้ วยกัน เนื่ อ งจากต้องท างาน
สัมพันธ์กัน หรือไม่ก็รวมเป็นระบบเดียวกัน
ดังที่เราจะเห็นในปัจจุบันเช่น Maya และ 
soft image เป็นต้น 

ซอฟต์แวร์บางตัวที่เป็นซอฟต์แวร์
เฉพาะด้าน เช่น 
ซอฟตแวร์ที่ใช้ส าหรับการ render เพียง

อย่างเดียว เช่น render Man และ Mental 

Ray 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กิตติมศักดิ์  ในจิต (2553) ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนออนไลน์  ผล
การศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบห้องสมุด
เสมือนสามมิติสามารถช่วยค้นหาและ
น าพาไปยังต าแหน่งสารสนเทศได้เร็วมาก
ยิ่งขึ้นโดยน าเสนอในรูปแบบโมเดลสามมิติ
และเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่
คุ้น เคยกับส านักวิ ทยบริการและเกิ ด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ สู ง สุ ด ต่ อ ก า ร แน ะน า
สารสนเทศภายในส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [1] 

ศานติ  เจริญวงศ์ (2550) ได้ศึกษา
ก า ร พัฒนา เ ว็ บ ไ ซต์ ป ร ะช า สั ม พัน ธ์
บ้านเรือนไทยอีสานในรูปแบบ 3 มิติ ผล
การศึกษาพบว่า คนที่เข้ามาศึกษางานวิจัย 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรือนไทยอีสานมาก
ขึ้น [2] 

อนิรุทธ์ิ  โชติถนอม (2548) ได้
ท าการศึกษาเว็บเพจแนะน ามหาวิทยาลัย
มหาสารคามในรูปแบบ 3 มิติขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า ได้เว็บเพจเพ่ือใช้ใน
การแนะน ามหาวิทยาลัยมหาสารคามใน
รูปแบบ 3 มิติ [3] 

Enji Sun และคณะ (2009) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามการ
ด าเนินงานในการท าเหมืองแร่โดยใช้ 
Google Earth 3D ในการจ าลอง
ภาพเสมือนสามมิติ ผลการศึกษาพบว่า
ระบบสามารถระบุพิกัดและสามารถติดตาม
ในเวลาจิรงได้และสามารถเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือและลดความไม่แน่นอนในการ
ด า เนินการท า พ้ืนผิว เหมืองแร่ท าให้
สามารถเตือนอัตรายจากการท างานและ
เห็นเส้นทางในการหลีกเลี่ยงอันตรายได้ 
[4] 

Haifeng Huang (2011) ได้ศึกษา
เพ่ือพัฒนาระบบดิจิตอลสามมิติน าเสนอ
การท่องเที่ยวโดยใช้ Google Earth API 

การศึกษาพบว่า ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในโลก
เสมือนดิจิตอลและแพลตฟอร์ม Google 

Earth (GE) ได้รับการใช้กันอย่าง
แพร่ หล ายในด้ า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง ก า ร
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ท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิตอล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปิดตัวของปลั๊กอิน GE Plug-

in และ API ที่ท าให้เป็นไปได้ที่จะสร้าง
ความซับซ้อนในการใช้งานแผนที่เว็บ 3D 

ผลการน าเสนอการท่อเที่ยวในรูปแบบ 3 
มิติ ท าให้ผู้รับชมเข้าใจได้ง่ายขึ้น [5] 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
3.1  วางแผนการส ารวจพ้ืนที่ 

3.2  ส ารวจภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ (ในเมือง) 
3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลท าการเก็บข้อมูล
โดยการถ่ายรูปอาคาร สถานที่ภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ (ในเมือง) 
3.4  ออกแบบโมเดล อาคารและสถานที่ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ (ในเมือง) 
3.5  ตรวจสอบข้อผิดพลาด และ แก้ไขให้
สมบูรณ์ 
3.6  ใช้ Google Earth Api ในการแสดง
โมเดลแผนที่ 3 มิติ  
3.7 สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นในการเสนอ
ผลงานแผนที่สามมิติ 
3.8 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
ของโมเดลแผนที่สามมิติ  
3.9 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
3.10  อัพโหลดขึ้นหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  

4. ผลการด าเนินงาน
4.1  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ มีแผนที่

โมเดล 3 มิติบนหน้าเว็บมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาชม พ้ืนที่ภายใน
มหาลัยได้ในแบบ 3 มิติ  

4.2  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุได้ มีส่ือ
น าเสนอแผนที่ มหาวิทยาลัย ในรูปแบบ 3 

มิติ ช่วยในการ น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของแผนที่ 

4.3 รูปภาพของ อาคารภายใน
มหาวิทยาลัย ที่สร้างขึ้น 

ภาพที่ 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

(ในเมือง) 

ภาพที่ 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

(ในเมือง) 
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ภาพที่ 3 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
(ในเมือง) 

ภาพที่ 4 สัตว์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ (ในเมือง) 

ภาพที่ 5 อาคาร ประมง มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ (ในเมือง) 

ภาพที่ 6 สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ (ในเมือง) 

5. บทสรุป
  มหาวิทยาลัยได้มีแผนที่ ในแบบ 3 

มิติ เพ่ือให้เกิดความง่ายในการมองเห็นตัว
อาคาร ภายในแผนที่  ของมหาวิทยาลัย 
และ เป็นส่ือน าเสนอมหาลัย เพ่ือให้ผู้ที่เข้า
มารับชมแผนที่ 3 มิต ิได้มองเห็นตัวอาคาร
ต่างๆ ในแผนได้ทันที เพ่ือช่วย ในการ
ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ใ น
มหาวิทยาลัย เพราะแผนที่โมเดล 3 มิติ ที่
พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องและแม่นย าตาม
พิกัด โดยใช้ Google Earth Api ในการ
แสดงแผนที่โมเดล 3 มิติ 
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การพัฒนาสื่อเพือ่การเรยีนรู้แบบ 2 มิติ เรื่อง ท่องโลกใต้ทอ้งทะเล ที่ใช้งานบนแทบ็เลต็พีซี 
The Development of 2D Learning Media in Topic of Undersea Explorer  

on The Use of Tablet PC 

ฐิติรัตน์ ไชยโชค  นันทนา าร ุฒิ  และนที ยงยุทธ  
าขา ิชาค มพิ เต ร์ ึก า คณะ ิทยาการค มพิ เต ร์ และเทคโนโลยี าร นเท    

ม า ิทยาลัยราชภัฏร ไพพรรณี จัง ัดจันทบุรี 
.  .  . .  

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้น น้ี เพื่ อพัฒนาสื่ อเพื่ อ 
การเรียนรู้แบบ 2 มิติ เก่ียวกับสัตว์ใต้ท้องทะเลไทยซ่ึงเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าควรต่อการศึกษา แต่มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อสัมผัสกับ
ประสบการณ์จริง ที่ท างานบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่  เช่น  
แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น ขั้นตอนการพัฒนาโดยใช้ 
แอดดี้ โมเดล คือ การวิเคราะห์  การออกแบบ การพัฒนา 
การน าไปใช้ และการประเมินผล ผู้เรียนสามารถศึกษาสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ใต้ท้องทะเลอ่าวไทย ทั้งแบบสัตว์มีกระดูก 
สันหลังและสัต ว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จ านวน  118 ชนิด 
สื่อเพื่อการเรียนรู้ น้ี  น าเสนอเป็น  3 ส่วน  คือ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ แอนิเมชั่นน าเสนอเน้ือหา เกมต่อภาพ ผลจาก
การทดลองใช้ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และมีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าสามารถน า
สื่อการเรียนรู้ไปใช้งานจริงได้ 

ค าส าคัญ: ื่ เพื่ การเรียนรู้ ัต ์ทะเล 

Abstract 
 The main objective of this research was to 
develop 2D learning media about marine animals 
in Thailand, which valuable, and should be 
studied, but high charges are applied to the 
actual experience, that runs on mobile devices 
such as smartphones or tablets, etc. The 
development phase by ADDIE model is the 
analysis, design, development, implementation 
and assessment. Contains with Both vertebrates 
and invertebrates include all 118 types. Which 
has 3 section is English vocabulary, Animation, 
Image puzzles game. Experimental show that 
posttest results were higher than that pretest in 
the significance level of 0.05 and their satisfied is 
in the high level. That mean a learning media can 
be used as well. 

Keywords: Learning Media, Marine Animals 
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1. บทน า
โลกใต้ทะเลเป็นแ ล่งร มธรรมชาติ ันยิ่งใ ญ่ เต็มไป

ด้ ยค าม ลาก ลายข ง ิ่งชี ิตจ าน นมากมายม า าล 
เป็น ีก น่ึงค ามม ั จรรย์แ ่งธรรมชาติที่ ัมผั ได้ยาก 
ัต ์ทะเลมีค าม  าคัญกับการด ารงชี ิตข งมนุ ย์เป็น ย่าง

มาก เพราะครึ่ง น่ึงข งพื้นที่ในประเท ไทย ่ นใ ญ่เป็น
ทะเลน่ันก็คื  ทะเล ่า ไทยและทะเล ันดามัน ัต ์ทะเล
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค ามจ าเป็นต่ การด ารงชี ิตข ง
มนุ ย์ เป็นทั้ง า าร ทั้ง าชีพ ทั้ง ิ่งมีค่าใ ้กับมนุ ย์ ัต ์
ทะเลมี ลาก ลายชนิด มี ลาก ลาย ายพันธ์ุ  แต่ใน
ปัจจุบันท้ งทะเลถูกท าลายลง บางชนิด ูญพันธ์ุ าชม
ค าม ยงามข งโลกใต้ท้ งทะเลได้ยากและยังต้ งเ ีย
ค่าใช้จ่ายที่มีราคาแพง งาน ิจัยชิ้นน้ีได้น าเ น การ กแบบ
และพัฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้  า รับ ุปกรณ์พกพาบนระบบ 
ปฏิบัติการแ นดร ยด์ ( ) เข้ามาเป็นตั ช่ ยเ ริม 
ท าใ ้การเรียนเป็นเรื่ ง นุกและเข้าใจง่ายขึ้น แตกต่างจาก
การเรียนจาก นัง ื ซ่ึงน่าเบื่ และเข้าใจยาก มีจุดเด่นใน
การน าภ า าแ คชัน ค ริป ต์  .  (   . ) 
เข้ามาค บคุมการการท างานในรูปแบบเกมผจญภัย  มิติ 
โดยจ าล ง ถานการณ์โลกใต้ท้ งทะเลเ มื นจริง ท าใ ้
ผู้ ใช้ งานรู้ ึ กตื่ น เต้น  เร้ าใจ เปิ ดโลกการเรียนรู้ ย่ าง
ก ้างข าง เ มื น ่าได้ ัมผั กับ ิ่งมีชี ิตในโลกใต้ท้ งทะเล  

2. วัตถุประสงค์
) เพื่ พั ฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้แบบ   มิติ  เรื่ ง

ท่ งโลกใต้ท้ งทะเล ที่ใช้งานบนแท็บเล็ตพีซี 
) เพื่ เปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนระ ่างก่ น

ใช้และ ลังใช้ ื่ เพื่ การเรียนรู้แบบ  มิติ เรื่ ง ท่ งโลกใต้
ท้ งทะเล ที่ใช้งานบนแท็บเล็ตพีซี 

) เพื่ ึก าค ามพึงพ ใจข งผู้ ึก าที่มีต่ ื่ เพื่ การ
เรียนรู้แบบ  มิติ เรื่ ง ท่ งโลกใต้ท้ งทะเล ที่ใช้งานบน
แท็บเล็ตพีซี

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
.  ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ( )

ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ เป็นระบบที่เปิดเป็นโ เพน
ซ ร์  (  ) ที่ ามารถน าไปแก้ไขดัดแปลงได้ 
และยังเปิดโ กา ใ ้นักพัฒนาได้ ร้าง รรค์ผลงาน กแบบ
โปรแกรมในแบบข งตนเ ง เพราะ ามารถใช้งานได้ฟรี 
และมีผู้ใช้จ าน นมาก   

.  ัต ์ทะเล 
 ัต ์ทะเล ามารถแบ่งได้  ประเภท คื  ัต ์ที่ไม่มี
กระดูก ัน ลัง และ ัต ์ที่มีกระดูก ัน ลัง ามารถแบ่งกลุ่ม
ัต ์ไม่มีกระดูก ัน ลัง กเป็น  ประเภท ได้แก่ ) าร์โท

ป ด ( ) เป็น ัต ์ที่ มี ขาเป็นข้  เช่น  กุ้ ง ปู 
แมงดา เป็นต้น ) ม ลลั  ( ) ม ลลั ่ นใ ญ่มี
เปลื กเป็นโครง ร้างทางด้านน ก เช่น ย มึก ย มึก 
) เ ไคโนเดิร์ม ( ) เป็น ัต ์มี นามตามผิ

ล าตั  เช่ น  ดา ทะ เล  เม่นท ะ เล  เป็ นต้น  ) น น 
(  ) เป็น ัต ์มีเน้ื เยื่ ามชั้น มีขนาดเล็ก ) 
ไนดาเรีย ( ) เป็นกลุ่ม ัต ์ที่ มีเน้ื เยื่ งชั้น 
มีรูปร่าง  แบบ คื  โพลิป ( ) และเมดูซา ( ) 
เช่น ปะการัง เป็นต้น และ ) พ ริเฟ รา ( ) ได้แก่ 
ฟ งน้ า  
 น กจากน้ี ัต ์ที่ ยู่ า ัยในทะเลจ าแนก กเป็นตาม
ลัก ณะค ามเป็น ยู่ได้  ประเภท คื  ) แพลงค์ต น เป็น
ัต ์ขนาดเล็ก รื าจมีขนาดใ ญ่ ่ายน้ าเคลื่ นที่ไปมา

ด้ ยก าลังข งข งตั เ งเพียงเล็กน้ ย เช่น แมงกะพรุน กุ้ง
เคย เป็นต้น ) เนคต น เป็น ัต ์ขนาดใ ญ่ที่ม งเ ็นด้ ย
ตาเปล่าได้ ามารถ ่ายน้ าไปมาได้ ย่าง ิ ระด้ ยก าลังข ง
ตั เ ง เช่น มึก ปลาทะเล และ ัต ์เลี้ยงลูกด้ ยนมในทะเล 
เป็นต้น ) เบนโท  ัต ์ที่ า ัย ยู่ตามพื้นทะเลตั้งแต่ 
ริมชายฝั่งจนถึง ะดื ทะเล ามารถจ าแนก กไปตาม
ลัก ณะถิ่น า ัยได้  ประเภท คื  พ กที่ขุดรู พ กเกาะ 
กับที่ และพ กคืบคลาน  

.  แ ดดี้ โมเดล (  ) 
เป็นกระบ นการ กแบบระบบการพัฒนาที่ ามารถน า 
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       ( )  

มาพัฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้ได้ ย่างมีประ ิทธิภาพซ่ึงเป็นที่
ย มรับกันโดยทั่ ไป ่า ามารถน าไปใช้ กแบบและพัฒนา
ื่ เพื่ การเรียนรู้ได้เป็น ย่างดี  

รูปที่ 1 ผังการท างานแ ดดี ้โมเดล 

 . .  การ ิ เค ราะ ์  ( ) เป็นการ ิ เคราะ ์
างแผนและท าค ามเข้าใจข้ มูลต่าง  ที่เก่ีย กับเน้ื าที่

จ าเป็นต่ การพัฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้       
 . .  การ กแบบ ( ) เป็นขั้นต นการ างแผน

กแบบเก่ีย กับเน้ื า รูปแบบเน้ื า ร มไปถึงการ ก
แบบ บถาม แบบทด บ และแบบประเมิน 

. .  การพัฒนา ( ) เป็นการพัฒนา ื่
การเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม    ร่ มกับ
ภา าแ คชัน คริปต์ .  
 . .  การน าไปใช้ ( ) การน า ื่ เพื่
การเรียนรู้ไปทดล งใช้กับกลุ่มเป้า มายเพื่ าข้ บกพร่ ง
ข ง ื่ เพื่ การเรียนรู้  
 . .  การประเมินผล ( ) เป็นขั้นต นการ
ประเมินผลข งเพื่ การเรียนรู้ เพื่ น าผลที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไข ซ่ึงในขั้นต นน้ี ามารถย้ นกลับไปยังขั้นต นที่ผ่าน
มาเพื่ พัฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้ที่พัฒนาท าใ ้มีประ ิทธิภาพ
มากที่ ุด 

.  งาน ิจัยที่เก่ีย ข้ ง 
 เน่ื งจากระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ได้เปิดโ กา ใ ้
ผู้พัฒนาได้ ร้าง รรค์ผลงาน กแบบโปรแกรมที่ ใช้
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ในแบบข งตนเ ง ามารถใช้
งานได้ฟรีและมีผู้ ใช้จ าน นมาก ปัจจุบันจะเ ็น มาร์ท
โฟน รื แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์มี ื่ เพื่

การเรียนรู้ใ ้เลื กมากขึ้นตามค าม นใจข งผู้ใช้งาน ได้แก่ 
ฐะณุพง ์ รีกา ินธ์ุ  ได้พัฒนาบทเรียนค มพิ เต ร์
ช่ ย นแบบซ่ มเ ริม ราย ิชาการ กแบบ ื่ ปฏิ ัมพันธ์
บนเ ็บเพจแบบซ่ มเ ริมบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ 
ซ่ึง ามารถน าไปใช้ในการเรียนการ น ิชาการ กแบบ ื่
ปฏิ ัมพันธ์ุบนเ ็บเพจได้ ท าใ ้ค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับดี
มาก และด งเนตร ย ค าลื  และ รปภา ารีรา ฎร์  
ได้ใช้ ื่   เพื่ การเรียนรู้ ู่การพัฒนาแ พพลิเคชั่น 
เรื่ ง รูปทรงเรขาคณิต โดยมีทั้งเน้ื าและเกม บรรจุไ ้ใน
แท็บเล็ต โดยใช้กระบ นการ กแบบแ ดดี้ โมเดล พบ ่า 
ผู้เชี่ย ชาญมีค ามคิดเ ็นโดยร มในระดับเ มาะ มมาก ท า
ใ ้ผู้เข้ารับการ บรมมีคะแนนค ามรู้ค ามเข้าใจ ลังการ
บรม ูงก ่าก่ นการ บรม ่งผลใ ้ผู้เข้ารับการ บรม ่ น

ใ ญ่ มีค ามพึงพ ใจ ยู่ในระดับมากที่ ุด จากค าม  าเร็จ
ข งการพัฒนาโปรแกรม รื ื่ การเรียนรู้บนระบบ 
ปฏิบัติการแ นดร ยด์ จึงท าใ ้ผู้ ิ จัยมี นใจที่จะน ามา
ประยุกต์กับการพัฒนา ื่ การเรียนรู้ที่ ร้างขึ้น 

4. วิธีการด าเนินงาน
ขั้นต นการพัฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้แบบ  มิติ เรื่ ง

ท่ งโลกใต้ท้ งทะเล ที่ใช้งานบนแท็บเล็ตพีซี ประก บด้ ย
เน้ื า  ่ น ได้แก่ ) ่ นข งค า ัพท์ ซ่ึงมีทั้ง มด  
ค า ามารถฟังเ ียงค า ัพท์ภา า ังกฤ จากเจ้าข งภา า
ได้ ) ่ นข งเน้ื า มี ัต ์ทะเลจ าน น  ประเภท ได้แก่ 
ัต ์มีกระดูก ัน ลัง  ายพันธ์ุ และ ัต ์ไม่มีกระดูก ัน
ลัง  ายพันธ์ุ ร มทั้ง มด  ายพันธ์ุ โดยมีการ

ต ร จ บ ใน ด้ าน เน้ื าจ ากผู้ เชี่ ย ช าญ ท างด้ าน 
ิทยา า ตร์ทางทะเลโดยตรง และ ) เกมต่ ภาพ  ภาพ 

โดยมีขั้นต นการด าเนินงานดังต่ ไปน้ี  
.  ิธีการ ิจัย 

 . .  ึก าข้ มูล ัต ์ทะเล และร บร มข้ มูลที่ได้
ึก าใ ้ผู้เชี่ย ชาญตร จ บเน้ื า และรูปภาพ 
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ตารางที่ 1 รายชื่ กลุ่ม ัต ์ทะเล 
รายชื่อสัตว์ทะเล 

แมงกะพรุน น นตั แบน ปะการัง 
ย มึก เม่นทะเล 

ดา ขนนก แมงดา กุ้ง 
ปลิง ปู ดา  

โลมาและ า  เต่า ปลาการ์ตูน 
ปลาฉลาม ปลากระเบน ปะการัง 
ปลาผีเ ื้  ปลาขี้ตัง ปลา ิงโต 
ปลา ั  ปลาปักเป้า ปลาไ ล 

ปลา ิน มุทร ปลากะพง ปลาชนิด ื่น  

. .  ร้างผังงาน ( ) และผังโครงเรื่ ง รื
เน้ื า ( ) เพื่ เป็นแน ทางในการพัฒนา ื่ เพื่
การเรียนรู้ 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผัง ื่ เพ่ื การเรียนรู้ 

 . .  พัฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้ จากโปรแกรม  
   

 . .  น า ื่ เพื่ การเรียนรู้ ใ ้ผู้เชี่ย ชาญตร จ บด้าน
เน้ื า  ท่าน และด้านการพัฒนา ื่   ท่าน ร มทั้ง มด 
 ท่าน เพื่ ค ามถูกต้ ง 

. .  น า ื่ เพื่ การเรียนรู้ทดล งใช้กับกลุ่มเป้า มาย 

.  กลุ่มเป้า มายในการ ิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยม ึก าปีที่ /  โรงเรียนเบจมานุ รณ์ 

ต าบลตลาด  าเภ เมื ง จัง ัดจันทบุรี จ าน น  คน  
.  ตั แปรการ ิจัย 

 ตั แปรต้น คื  ื่ เพื่ การเรียนรู้แบบ  มิติ เรื่ ง 
ท่ งโลกใต้ท้ ง  ทะเล ที่ใช้งานบนแท็บเล็ตพีซี 

ตั แปรตาม คื  ผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนก่ นเรียนและ
ลังเรียนและค ามพึงพ ใจในการใช้งาน ื่ เพื่ การเรียนรู้

.  เครื่ งมื ที่ใช้ในการ ิจัย ประก บด้ ย 

. .  ื่ เพื่ การเรียนรู้แบบ  มิติ เรื่ ง ท่ งโลกใต้ 
ท้ งทะเล ที่ใช้งานบนแท็บเล็ตพีซี 

. .  แบบทด บ ัดผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน 

. .  แบบประเมินค ามพึงพ ใจ 

. .  แบบประเมินด้านเน้ื า  า รับผู้เชี่ย ชาญ 

. .  แบบประเมินด้านการพัฒนา ื่  า รับผู้เชี่ย ชาญ 

5. ผลการด าเนินงาน
.  ผลการพัฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้

เม่ื เข้าใช้งาน ื่ เพื่ การเรียนรู้จะพบ น้าแรก แตะที่
น้าจ เพื่ เริ่มต้นการใช้งาน ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 3 น้าแรกข ง ื่ เพ่ื การเรียนรู้ 

ใช่ 

ทัน 

ใช่ ใช่ ใช่ 

เข้า ู่ ื่ เพื่ การเรียนรู้ 

เลื กเนื้ า 

ค า ัพท์ เกม เนื้ า ัต ์ทะเล 

เลื กเมนูค า ัพท์ เลื กกลุ่ม เลื กเมนูเกม 

ค า ัพท์ ท่ งโลกใต้ท้ งทะเล เล่นเกม 

เลื ก ายพันธุ์ ทันเ ลา รื ไม่ 

ข้ มูล ัต ์ทะเล 

กจาก ื่ เพื่ การเรียนรู้ 

จบ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ ไม่ทัน 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 
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 น้ายินดีต้ นรับเม่ื เข้าใช้งาน ื่ เพื่ การเรียนรู้ และ
เร้าค าม นใจในการท่ งโลกใต้ท้ งทะเล ดังตั ย่าง แ ดง
ดังรูปที่  

รูปที่ 4 น้ายินดีต้ นรับ ื่ เพ่ื การเรียนรู้ 
 น้าเมนู ลักทั้ง มด  เมนู ได้แก่ ค า ัพท์ โลกใต้ท้ ง
ทะเล และเกม ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 5 น้าเมนู ลัก 
 เม่ื ผู้ ึก าเลื กเมนูค า ัพท์จะแ ดง น้าแรกข ง
ค า ัพท์ ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 6 น้าแรกข งค า ัพท ์
  เม่ื เลื กกดปุ่ม เมนู  จะแ ดงภาพเมนูค า ัพท์ ัต ์
ทะเลทั้ง มด  ชนิด ามารถเลื ก ึก าค า ัพท์ได้ตาม
ต้ งต้ งการ ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 7 น้าเมนูค า ัพท์ ตั ์ทะเล 
 เม่ื เลื ก ัต ์ทะเลชนิดใดชนิด น่ึงจะแ ดงภาพค า ัพท์
ัต ์ทะเลโดยมีรูปภาพ ชื่ ภา า ังกฤ  ชื่ ภา าไทย 
ามารถกดปุ่มล าโพงเพื่ ฟังเ ียงค า ัพท์ได้ โดยเป็นเ ียง

จากเจ้าข งภา า ท าใ ้ผู้ ใช้งานได้ทราบถึงค า ัพท์ ัต ์
ทะเลมากยิ่งขึ้น ามารถ ่าน กเ ียงตามได้ เม่ื เลื กกด
ปุ่ม คลิก  ใน น้าแรกข งค า ัพท์ จะแ ดง น้าค า ัพท์
ัต ์ทะเล โดยมีรูปภาพ ชื่ ภา า ังกฤ  ชื่ ภา าไทย 

กดปุ่มล าโพงเพื่ ฟังเ ียงค า ัพท์ได้ เช่นเดีย กัน ามารถ 
กดลูก รไป น้าถัดไป และก่ น น้า เพื่ ึก าค า ัพท์ชนิด 
ื่น  ได้ตามต้ งการ ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 8 น้าค า ัพท์ปลาดุกทะเล 
 เม่ื ผู้ ึก าเลื กเมนูโลกใต้ท้ งทะเลใน น้าเมนู ลักจะ
แ ดง น้า ิธีการใช้งาน ซ่ึงจะท าใ ้ผู้ใช้งานได้ ึก า ย่าง
ถูกต้ ง ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่   

รูปที่ 9 น้า ิธีการผจญภัย 
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 เม่ื กดปุ่ม เริ่มผจญภัย  จะแ ดงเมนูประเภทข ง ัต ์
ทะเลทั้ง มด  กลุ่ม ได้แก่ ัต ์มีกระดูก ัน ลัง และ ัต ์
ไม่มีกระดูก ัน ลัง ท าใ ้ผู้ ึก าได้เข้าใจและแยกประเภท
ได้ถูกต้ ง ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 10 น้าเมนูประเภท ัต ์ทะเล 
 เม่ื เลื ก ึก า ัต ์มีกระดูก ัน ลัง จะแ ดงเมนู

กลุ่มกลุ่ม ัต ์มีกระดูก ัน ลัง ตั ย่างแ ดงดังรูป  

รูปที่ 11 เมนูกลุ่ม ัต ์มีกระดูก ัน ลัง 
 เม่ื เลื ก ึก า ัต ์มีกระดูก ัน ลังชนิดใดชนิด น่ึง จะ
แ ดงภาพท่ งโลกใต้ท้ งทะเล เม่ื เคลื่ นไ ชนกลุ่ม ัต ์
ชนิดใด จะแ ดงเมนูชนิด ายพันธ์ุข งกลุ่ม ัต ์ทะเลชนิด
น้ันทั้ง มด ท าใ ้ผู้ใช้งานรู้ ึกเ มื น ยู่ใต้ท้ งทะเล นุกไป
กับการท่ งโลกใต้ท้ งทะเล และ ามารถย้ นกลับไป ึก า
ประเภทข ง ัต ์ทะเลได้เม่ื กดปุ่ม เมนู  ดังตั ย่าง 
แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 12 น้าท่ งโลกใต้ท้ งทะเล 

 ภาพแ ดง ายพันธ์ุทั้ง มด ัต ์มีกระดูก ัน ลังที่เลื ก
ึก า ามารถเลื กกด ึก าได้ตามต้ งการ ผู้ ึ ก า
ามารถกดปุ่ม โ ม  เพื่ กลับ น้าเมนู ลัก ามารถกด

ปุ่ม เมนู  ไปยัง น้าเมนูกลุ่ม ัต ์มีกระดูก ัน ลัง และ
ามารถกดปุ่ม ย้ นกลับ  เพื่ กลับไป น้าผจญภัยใ ม่ 
ีกครั้ง ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่   

รูปที่ 13 น้าเมนูชนิด ายพันธุ์ข งกลุ่ม ัต ์ทะเล 
 เม่ื เลื ก ึก า ายพันธ์ุข งกลุ่ม ัต ์มีกระดูก ัน ลัง
ชนิดใดชนิด น่ึง จะแ ดงรายละเ ียด ชื่  รูปภาพ และ
ามารถกดปุ่มล าโพงเพื่ ฟังเ ียงได้ ท าใ ้ผู้ ึก าทราบถึง

ข้ มูลข ง ัต ์ทะเลที่ เลื ก ึก า ดังตั ย่ าง แ ดง 
ดังรูปที่  

รูปที่ 14 น้าข้ มูล ัต ์ทะเล 
 เม่ื เลื ก ึก า ัต ์ไม่มีกระดูก ัน ลัง จะแ ดงประเภท
ข ง ัต ์ไม่มีกระดูก ัน ลังทั้ง มด  ประเภท ามารถ
เลื ก ึก าได้ตามต้ งการ เม่ื เลื ก ึก าประเภทใด
ประเภท น่ึง จะแ ดงภาพท่ งโลกใต้ท้ งทะเล และแ ดง

น้าข้ มูล ัต ์ทะเล ีกเช่นเดีย กัน ท าใ ้ผู้ ึก ารู้และ
เข้าใจกลุ่ม ัต ์ไม่มีกระดูก ัน ลัง ่ามี ะไรบ้าง ซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ึก า แ ดงดังรูปที่  
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 รูปที่ 15 น้ากลุ่ม ัต ์ไม่มีกระดูก ัน ลัง
เม่ื เลื กเมนูเกม จะแ ดงเมนูเกมทั้ง มด  ภาพ ท าใ ้
ผู้ใช้งานได้ นุก นาน เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกม ดัง
ตั ย่าง แ ดงดังรูปที่   

รูปที่ 16 น้าเมนูเกม 
 เม่ื เลื กภาพ ัต ์ชนิดใดชนิด น่ึง ผู้ ึก าจะต้ งต่
ภาพใ ้ทันภายในเ ลา  ินาที ท าใ ้รู้ ึกตื่นเต้น เร้าใจ 
ในการต่ ภาพ ากเล่นเกมต่ ภาพไม่ทันเ ลาผู้ ึก าจะต้ ง
ต่ ภาพใ ้ทันเ ลา ีกครั้ง ผู้ ึก า ามารถเลื กเกมต่ ภาพ
ใ ม่ได้เม่ื กดปุ่ม เมนู  และกดปุ่ม โ ม  เพื่ กลับ น้า
เมนู ลัก ตั ย่าง แ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 17 น้าเกมต่ ภาพ 
 ากเล่นเกมต่ ภาพทันเ ลาจะแ ดง น้าต่ ภาพเ ร็จ
ทันภายในเ ลาและแ ดงภาพ ัต ์ทะเลชนิดดังกล่า  ท าใ ้ 
ผู้ ึก าได้รับการเ ริมแรงและมีก าลังใจในการเล่นเกม 
ต่ ภาพต่ ไป ดังตั ย่าง แ ดงดังรูปที่   

รูปที่ 18 น้าต่ ภาพเ ร็จทันภายในเ ลา 
 ากเล่นเกมต่ ภาพไม่ทันเ ลา จะแ ดง น้าต่ ภาพไม่
เ ร็จทันเ ลา ซ่ึงผู้ ึก าต้ งย้ นกลับไปเล่นเกมต่ ภาพใ ม่
ีกครั้ง กระตุ้นใ ้ผู้ ึก ามีค ามพยามยามในการต่ ภาพ 

ใ ้  าเร็จใ ้ได้  
.  การเปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนก่ นเรียน 

และ ลังเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผล ัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนจาก
การทดสอบ 

N ˉ  S.D. t Sig. 

ก่ นเรียน  .  .  .  .  

ลังเรียน      .  .  
 มีนัย  าคัญทาง ถิติที่ระดับ .      

 จากตารางที่   แ ดงค่าการเปรียบเทียบผล ัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใช้ ื่ เพื่ การเรียนรู้แบบ  มิติ เรื่ ง 
ท่ งโลกใต้ท้ งทะเล ที่ ใช้งานบนแท็บเล็ตพี ซี  นักเรียน 
มีผล ัมฤทธ์ิทางการเรียน ลังเรียน ูงก ่าก่ นเรียน ย่าง 
มีนัย  าคัญทาง ถิติที่ระดับ .   
 .  การ ึก าระดับค ามพึงพ ใจข งนักเรียนจากการ
ใช้ ื่ การเรียนรู้ ปรากฎดังตารางที่  

ตารางที่ 3 แ ดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ค ามพึงพ ใจข งนักเรียนที่มีต่ ื่ การเรียนรู้ 

ด้าน ˉ S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

. ด้านเน้ื า .  .  มาก 

. ด้านมัลติมีเดีย .  .  มาก 
รวม 4.14 0.47 มาก 
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 จากผลข งการ ึก าค ามพึงพ ใจข งนักเรียนที่มีต่
ื่ การเรียนรู้ ทั้งในด้านเน้ื าและด้านมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ย

ร ม ยู่ที่ .  ยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนา
ื่ การเรียนรู้ตามแน ทฤ ฎีการ กแบบข งเ ็ดดี โมเดล 

และมีผู้ เชี่ย ชาญใ ้การตร จ บเน้ื า ร มถึงการใช้
ภา าแ คชัน คริปต์ .  มาใช้ในการพัฒนาท าใ ้ ามารถ
น าไปใช้กับเครื่ ง มาร์ทโฟนที่ท างานบนระบบปฏิบัติการ
แ นดร ยด์ รื ไ โ เ ก็ได้ 

6. สรุปผลการทดลอง
การพัฒนา ื่ เพื่ การเรียนรู้แบบ  มิติ เรื่ ง ท่ งโลกใต้

ท้ งทะเล ที่ ใช้ งานบนแท็บเล็ตพี ซี  ผลการ ิ จัยพบ ่า 
การพัฒนา ื่ การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ เม่ื ผู้ ึก าได้
ึก าแล้  มีผล ัมฤทธ์ิทางการเรียนในการท าแบบทด บ
ลังเรียน ูงก ่าก่ นเรียน เน่ื งจากผู้ ิจัยได้พัฒนา ื่ เพื่

การเรียนรู้โดยน าทฤ ฎีข ง แ ดดี้  โมเดล มาประยุกต์ 
ในการพัฒนา ผู้ ิจัยได้รับค าแนะน า ตร จ บและประเมิน
จากผู้เชี่ย ชาญด้านเน้ื าและด้านการผลิต ื่  และได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้ แนะน าข งผู้เชี่ย ชาญ จึงท าใ ้ ื่ เพื่
การเรียนรู้ที่ ผู้ ิ จัยพัฒนาขึ้น  มีคุณภาพที่ประเมินโดย
ผู้เชี่ย ชาญ ูงก ่าเกณฑ์ที่ก า นดไ ้ จาก ื่ เพื่ การเรียนรู้
ดังกล่า  มีการเชื่ มโยงเน้ื ามีภาพน่ิงและภาพเคลื่ นไ  
มี ื่ ผ มในรูปแบบเ ียง และมีเกม ท าใ ้ผู้ ึก ารู้เพิ่มมาก
ขึ้น ามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเ ลา จึงท าใ ้ผู้ ึก ามีค าม
พึ งพ ใจ ยู่ ใน ระดับมาก  ค รแ ก่การน าไป ใช้ เ ริ ม 
การเรียนการ นเก่ีย กับ ัต ์ใต้ท้ งทะเลไทยที่ค ร นุรัก ์
ใ ้ค ร ยู่ ืบต่ ไปใน นาคต 

7. เอกสารอ้างอิง
 จักรชัย  โ ินทร์ และพง ์ ธร  จันทร์ย ย.

   ฉบับ มบูรณ์. 
นนทบุรี : ไ ดีซี พรีเมียร์  . 

 ุรินทร์  มัจฉาชีพ. ัต ์ชายฝั่งทะเลไทย. 
พิมพ์ครั้งที่ .  กรุงเทพ  : แพร่พิทยา  . 

 มนต์ชัย เทียนท ง. การ กแบบและพัฒนา 
ค ร์ แ ร์  า รับบทเรียนค มพิ เต ร์ช่ ย น. 
กรุงเทพ  : ภาค ิชาค มพิ เต ร์ ึก า  
คณะครุ า ตร์ ุต า กรรม ถาบันเทคโนโลยี 
พระจ มเกล้าพระนครเ นื . . 

 ฐะณุพง ์ รีกา ินธ์ุ. . การพัฒนาบทเรียน
ค มพิ เต ร์ช่ ย นแบบซ่ มเ ริม ราย ิชา 
การ กแบบ ื่ ปฏิ ัมพันธ์บนเ ็บเพจ.  
รายงานการ ิจัย ิทยาลัยน ัตกรรม ื่ าร ังคม 
ม า ิยาลัย รีนครินทร ิโรฒ. 

 ด งเนตร ย ค าลื  และ รปภา ารีรา ฎร์. ( ). 
การประยุกต์ใช้ ื่   เพื่ การเรียนรู้ ู่การ
พัฒนาแ พพลิเคชั่น เรื่ ง รูปทรงเรขาคณิต. 

     
    

.  
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เกมทหารกลาพระเจาตากสินมหาราช 
Soldier of King Taksin the Great  

aวิวัฒน หนูสิทธิ์ aปฏิพันธ วิรญุจิตร และ bเดชาวุฒ ิวานิชสรรพ 
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bคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี
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บทคัดยอ 
“ทหารกลาพระเจาตากสินมหาราช” เกมเสริมความรู

ทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยา สมัยเสียกรุงครั้งที่สองในป 
พ.ศ. 2310 ไดรับการพัฒนาขึ้นเ พ่ือพัฒนาความรูทาง
ประวัติศาสตรใหผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยปกติ
แลว การเรียนการสอนมักใชวิธีการทองจําเปนหลัก ทําให
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย และสงผลใหไดผลการเรียนท่ีไมดี
นัก  เกมที่พัฒนาขึ้นเปนเกมสามมิติที่มีการจําลองบทบาท 
โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาทางประวัติศาสตรเพื่อใหผูเรียน
ไดเรียนรูเนื้อหาโดยไมรูตัวขณะเลนเกม ผูเลนจะตองทํา
ภารกิจท่ีตัวละครในฉากตาง ๆ ใหไว เปนจํานวน 6 ภารกิจ 
หากผูเลนพลาดทําภารกิจลมเหลวไนดานใด ผูเลนจะไดรับ
คําแนะนําในการผานดานนั้น ๆ และเริ่มในฉากนั้นใหม 
คําสําคัญ: เกม พระเจาตากสินมหาราช กรงุศรีอยุธยา 3 มิต ิ

Abstract 
The soldier of king Taksin the great, a game 

about Ayutthaya’s history after the second fall in 
1767, was developed for student in grade 9 for 
enhancing knowledge about history subject. 
Generally, learning by memorization made 
learner bored and this teaching style resulted in 
unsatisfied learning achievement. This developed 
game was a 3D role-play game containing details 

in history for unconscious learning. There were six 
missions and all of them had to be cleared. If a 
mission was failed, playing guidance would be 
provided for a player to easily replay the mission. 
Key Word: Game, King Taksin, Ayutthaya, 3D 

1. บทนํา
การศึกษาประวัติศาสตรเปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับ

สังคมมนุษย เนื่องจากประวัติศาสตรเปนสิ่งท่ีชวยใหมนุษย
ในสังคมนั้น ๆ ไดทราบถึงความเปนมา พัฒนาการ ตลอด
จนถึงวัฒนธรรมของชนเผาของตนเอง การทราบถึงความ
เปนมาของชนเผา หรือบรรพบุรุษของตน นํามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจที่ถือวามนุษยนั้นเปนอารยชนช้ันสูงของโลก และ
เปนผูที่มีวัฒนธรรมสูงคา การศึกษาประวัติศาสตรสามารถ
ฝกกระบวนการคิด รูจักวิธีแสดงความคิดเห็น และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนท่ีแตกตางไป หากความคิดเห็นนั้น ๆ 
มีเหตุผลความนาเช่ือถือที่เพียงพอ ประวัติศาสตรสอนให
ทบทวนอดีตอยูเสมอเพ่ือใหปจจุบันมีความมั่นคง และเพื่อ
อนาคตท่ียั่งยืน แตในสภาพปจจุบันความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว 
ทําใหเ กิดปจจัยที่ดึงดูดความสนใจมากขึ้น เปนเหตุให
เ ย า ว ชน ข อ ง ชา ติ ไ ม ใ ห ค ว า ม ส น ใ จ ต อ วั ฒน ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ตลอดจนความเปนมาของ
ชาติเทาที่ควรจะเปน  
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ในลักษณะของการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร 
ครูยังเนนการสอนแบบบรรยาย โดยเนนเนื้อหาในตําราทํา
ใหนักเรียนไมสนใจการเรียนและเบือ่หนายตอการเรียน เปน
ผลใหนักเรียนไมเขาใจบทเรียน [1] และนักเรียนมักไดใชสื่อ 
การเรียนท่ีเปนสิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหาเยอะและไมนาคนหา ซึ่ง
ครูผูสอนตองใชเทคนิคมากในการสอนเพ่ือใหนักเรียนสนใจ
และเขาใจในวิชาประวัติศาสตรอีกทั้งการเรียนประวัตศิาสตร
ไมสรางแรงจูงใจในการศึกษาเพิ่ม ทําใหนักเรียนสวนใหญไม
คอยมีความรูในดานประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษานอกตํ าราที่ เ ป นแหล งความรู ท่ี ส วนใหญ 
ถูกรวบรวมไวเปนหนังสือหรือสิ่งพิมพที่เขาถึงไดยาก ดังนั้น 
การใชสื่อในปจจุบันมีผลอยางยิ่งตอการเขาถึงเนื้อหา  
เปนสื่อที่ชวยใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น มีการตอบโต
กับสื่อที่ใช ซึ่งในปจจุบันมีการใชงานหลากหลายมากข้ึน มี
การนําสารสนเทศมาประยุกตกับการศึกษาในลักษณะตาง ๆ 
ไดแก การใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-assisted 
Instruction) สื่อประสม (Multimedia) ระบบสารสนเทศ 
(Information System) ระบบฐานขอมูล (Database 
System) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และ 
อินเทอรเนต็ (Internet) เปนตน 

เกมคอมพิวเตอรเ พ่ือการศึกษาเปนสื่อท่ีบูรณาการ
ระหวางความบันเทิงกับการศึกษาที่เรียกวา “ศึกษาบันเทิง” 
(Edutainment) เปนสื่ออีกชนิดหนึ่งที่ เขาถึงไดงาย 
มีแรงดึงดูดจากตัวเกมเอง ซึ่ ง เกมคอมพิวเตอร ไดรับ 
การนํามาเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนการเรียนการสอนใน
หลาย ๆ สถาบันการศึกษา เกมคอมพิวเตอรไดรับการนิยม
มากขึ้นในกลุมเด็กและวัยรุน ในสภาพแวดลอมที่เพื่อน 
สวนใหญเลนเกมและคลุกคลีกับคอมพิวเตอรเกือบทุกวัน 
เด็กและวัยรุนตั้งแตอายุ 2 ขวบถึง18 ปใชเวลาเลนเกม
ดิจิตอลเฉลี่ย 20 ถึง 33 นาทีตอวัน เด็กชายเลนเกมมากกวา
เด็กหญิงเฉลี่ยถึงวันละ 47 นาที [2] เกมคอมพิวเตอรจึง
กลายเปนทางเลือกทางความบันเทิงและไดรับการพัฒนาให
เปนเครื่องมือทางการศึกษาที่มีประโยชนอยางมากในการ
เรียนการสอน  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรางสื่อเสริมสราง
ความรูทางประวัติศาสตรไทย โดยใชเกมคอมพิวเตอรใหมี
ประสิทธภิาพสูงสุด เพ่ือเพ่ิมความรูทางประวัติศาสตร ทําให
ผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนรูประวัติศาสตรและมีทัศนคติ
ที่ดีตอประวัติศาสตรไทย 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 เสนทางการเดนิทัพของพระเจาตากสินมหาราช

ในชวงกลางวันของวนัที่ 3 มกราคมนั้น พระยาตากซึ่งใน
ชวงเวลานั้นดํารงตําแหนงพระยาวชิรปราการ ไดรวบรวมพล
หนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปทางวัดพิชัย วันที่ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2309 กองกําลังมุงหนาไปทางบานโพธิ์สังหารฝาย 
พระยาวชิรปราการจึงทรงมากับทหารมา 4 นายออกรับศึก
จนสามารถตีแตกกลับไปได ตอมาพระยาวชิรปราการจึงนํา 
ไพรพลหยุดพักที่ทุงศรีมหาโพธิ์เพ่ือหยุดรอทหารที่ติดตามมา
ไมทัน เมื่อถึงเมืองระยองพระยาระยอง เห็นกําลังของ 
พระยาวชิรปราการไมอาจจะเอาชนะตนได  ตกเย็น 
พระยาวชิรปราการจึงตั้งคายพักอยูท่ีวัดลุมนอกเมืองระยอง 
ขุนรามหมื่นชองกับพระยาระยองวางแผนหลอกเขาตีคาย
พระยาวชิรปราการรูตัวกอนจึงซอนกลตียึดเมืองระยองได 
จากนั้นชาวบานจึงเรียกพระยาวชิรปราการวาพระเจาตากสิน 
ฝายพระยาจันทบุรีเห็นวาพระเจาตากสินเริ่มมีกําลังเขมแข็ง
มากขึ้นเปนลําดับเกรงภัยจะถึงตัวและเมืองจันทบูร จึงออก
อุบายใหพระเจาตากสินเขาไปในเมืองแตเมื่อพระเจาตากสิน
กําลังขามฟากไปจึงมีคนมาแจงวา พระเจาตากสินกําลังหลง
กลพระยาจันทบุรีเมื่อเล็งเห็นวาพระยาจันทบุรีมีพฤติกรรม
อยางนี้ เมื่อทหารกินขาวมื้อเย็นเสร็จแลว จึงสั่งใหทิ้งอาหาร
ที่เหลือและทุบหมอขาวทิ้งและเขาตีเมืองจันทบูร และใช
เมื อง จันท บูรณ เปนที่ มั่ น เพื่ อตอ เ รื อกลับ ไป ทําศึ ก ท่ี 
กรุงศรีอยุธยาและพระเจาตากสินสามารถกอบกูกรุงศรีอยุธยา
คืนมาไดเมื่อวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2310 
2.2 การสรางโมเดล 3 มิต ิ

การสรางโมเดล 3 มิติ สามารถสรางไดหลายวิธี เชน 
สรา งดวย เส นเ นิรบ  (Nurb) หรือสรา งจากโพลีกอน 
(Polygon) เปนตน ในโครงงานวิจัยนี้ไดใชวิธกีารสรางโมเดล
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โดยใชโครงสรางแบบโพลีกอน เพราะเปนวิธีขึ้นโมเดลท่ีงาย
ตอการสรางและแกไข 
2.3 งานวิจัยในประเทศ 

รุงรัตน ธรรมทอง [3] ศึกษาเก่ียวกับผลของการใชเกม
คอมพิวเตอรท่ีมีตอความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โดยแบงการสอน
เปนแบบธรรมดาและแบบปรกติในชุมนุมวิชาวิทยาศาสตร 
และมีการประเมินความรูที่แตกตางกันโดยผลที่ไดคือ
นักเรียนในกลุมที่ใชเกมคอมพิวเตอรมีความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรสูงกวากลุมท่ีใชกิจกรรมตามปกติของ
โรงเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งนอกจากนี้งานวิจัยของ 
สมจิตร วงศหลา [4] ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนชนิดเกมเพ่ือการสอนเสริม เรื่องระบบสืบพันธุ สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 1 โดยใชวัดระดับความรู
กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งระดับความรูหลังใชบทเรียน 
ของนักศึกษาท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดเกม 
เพื่อการสอนเสริม เรื่องระบบสืบพันธุ สูงกวาระดับความรู 
ก อนใชบทเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอิทธิพล อิทธิอํานวยพันธุ [5] 
ไดศึกษาเรื่อง เกมคอมพิวเตอรเ พ่ือสงเสริมการเรียนรู
สมุนไพรไทยโดยไดสรางเครื่องมือและใชทดสอบกับ 
กลุมตัวอยางซึ่งไดสรางเกมจํานวน 3 เกม คือ 1.ใชสมุนไพร
ใหถูกตน 2.ใชสมุนไพรใหถูกกับโรค 3.ใชสมุนไพรใหถูกวิธ ี
และมีการวัดความพึงพอใจของผู เรียนตามมาตราสวน
ประเมินค า  5 อันดับ  ซึ่ งอยู ในระดับความพึ งพอใจ 
ผลการวิจัย คือกลุมทดลองมีความรูท่ีสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 และผูเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรูเรื่องสมุนไพรไทยดวยเกมคอมพิวเตอรอยูใน
ระดับปานกลางขึ้นไป 

3. วิธีการดําเนินงาน
งานวิจั ยนี้ มี แนวคิดที่ จะพัฒนา เกม เสริมความรู

ทางประวัติศาสตรที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 
โดยมกีารดําเนินงานดังนี้  

3.1 โครงสรางของเกม 
 โครงสรางของเกมเสริมความรูทางประวัติศาสตร 
เกมทหารกลาพระเจาตากสินมหาราช ผู วิจัยไดแบง
โครงสรางของเกมออกเปน 6 สวนดังน้ี 

3.1.1 โครงสรางเกมดานที่ 1 
 เมื่อเขาสูเกมผูเลนจะไดรับบทบาทเปนทหารของ

พระเจาตาก เริ่มเกมพบกับคําบรรยายเน้ือเรื่อง การสนทนา
ระหวา งตัวละครของผู เลนและพระยาวชิรปราการ 
ซึ่ งประชาชนนิยมเรียกวาพระยาตาก เ พ่ือรับภารกิจ 
ฝาวงลอมพมา โดยการกําจัดทหารพมาที่อยูบนเสนทาง
จํานวน 2 จุด ซึ่งแตละจุดมีทหารพมา 2 คน ถาผูเลนกําจัด
ทหารพมาทั้งหมดสําเร็จ ผูเลนจะผานภารกิจและสามารถ 
ไปตอยังดานที่  2 ได หากไมผานภารกิจผูเลนจะไดรับ
คําแนะนําจากดานที่ 1 และกลับไปเริ่มเลนใหมในดานนั้น 
อีกครั้งโดยโครงสรางของเกมดานที่ 1 แสดงในภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 การดําเนินเกมในดานที่ 1 

3.1.2 โครงสรางเกมดานที่ 2 
เมื่ อ ผู เ ลน เข าด านที่  2  จ ะพบกับบทพูดของ 

พระยาวชิรปราการและจะไดรับภารกิจไปรวมพลท่ีชายปา 
ศรีมหาโพธิ์ และกํา จัดทหารพมา ท้ังหมด 3 ครั้ ง  เมื่ อ 
ผานภารกิจ ผูเลนจะพบกับบทพูดของพระยาวชิรปราการ
และไปยังดานตอไป หากผูเลนไมสามารถผานภารกิจได 
ผูเลนจะไดรับคําแนะนําในการผานดาน และเริ่มในดานท่ี 2 
ใหม โดยโครงสรางของเกมดานที่ 2 แสดงในภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2 การดําเนินเกมในดานที่ 2 

3.1.3 โครงสรางเกมดานที่ 3 
ผู เลนจะพบกับคําบรรยายประวัติการเดินทาง 

จากกรุงศรีอยุธยาถึงวัดลุมเมืองระยองหลังจากนั้นผูเลนจะ
พบกับบทพูดของพระยาวชิรปราการและพระยาระยอง 
ผูเลนตองเดินไปหาพระยาวชิรปราการเพ่ือรับภารกิจกําจัด
ศัตรูท้ังหมดและทําการตีประตูเมืองระยองใหสําเร็จ เมื่อ 
ผู เลนตีประตู เมืองระยองสําเร็จจะพบกับบทพูดของ 
พระยาวชิรปราการและไปยังดานตอไป หากผูเลนทําภารกิจ
ไมสํ า เร็จจะไดรับคํ าแนะนํา และเริ่ มด านที่  3  ใหม 
โดยโครงสรางของเกมดานที่ 3 แสดงในภาพที่ 3 

ภาพท่ี 3 การดําเนินเกมในดานที่ 3 

3.1.4 โครงสรางเกมดานที่ 4 
เมื่อผูเลนเขาดานที่ 4 จะพบกับคําบรรยายเนื้อเรื่อง

และบทพูดตัวละครโดยหลังจากนี้พระยาวชิรปราการ จะถูก
เรียกวาพระเจาตาก จากนั้นรับภารกิจชวยพระเจาตากสินตี
เมืองจันทบูรโดยตานกองทัพจันทบูรไวจนหมดเวลา โดย 

ผูเลนมีเวลา 2 นาที เมื่อหมดเวลาจะพบกับบทพูดของ 
พระเจาตากสินและไปยังดานตอไปโดยโครงสรางของเกม
ดานที่ 4 แสดงในภาพที่ 4 

ภาพท่ี 4 การดําเนินเกมในดานที่ 4 

3.1.5 โครงสรางเกมดานที่ 5 
เมื่อผูเลนเขาสูดานที่ 5 จะพบกับคําบรยายเนื้อเรื่อง

และผูเลนจะตองบังคับเรือไมใหชนสิ่งกีดขวาง ถาชนครบ 3 
ครั้งภารกิจจะลมเหลวและผูเลนจะไดรับคําแนะนําการ 
ผานดานและเริ่มเลนใหมในดานที่ 5 โดยโครงสรางของเกม
ดานที่ 5 แสดงในภาพที่ 5 

ภาพท่ี 5 การดําเนินเกมในดานที่ 5 

3.1.6 โครงสรางเกมดานที่ 6 
เมื่อผู เลนเขาสูดานท่ี 6 ผู เลนจะไดรับภารกิจสู 

กับทหารพมาจนหมดเวลาโดยมีเวลา 1 นาที หลังจากนั้น 
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จะเขาไปในคายเพ่ือสูกับสุก้ีนายกองบอสประจําเกม เมื่อ
ชนะผูเลนจะพบกับบทพูดของพระเจาตากและคําบรรยาย
สรุปเนื้อเรื่อง โดยโครงสรางของเกมดานที่ 6 แสดงในภาพที่ 6 

ภาพท่ี 6 การดําเนินเกมในดานที่ 6 

3.2 การสรางโมเดล 
ในการสรางโมเดลของเกมนั้น ผูวิจัยไดใชโปรแกรม ทรีดี

เอส แมกซ รวมกับโปรแกรม อะดอบี โฟโตช็อบ ในการสราง
โดยมีข้ันตอนในการสราง ดังน้ี 

3.2.1 เขียนแบบของโมเดลที่ตองการสราง โดยเขียน 
เปนสามมุมมองคือ มุมมองดานหนา มุมมองดานขาง และ
มุมมองดานหลัง กอนนําเขาสูโปรแกรม ดังภาพที่ 7 

ภาพท่ี 7 การรางแบบโมเดล 

3.2.2 เมื่อไดภาพตนแบบแลว จึงนําเขาสูโปรแกรมและ
ใชเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือปรับโพลีกอนใหไดตามตนแบบดัง
ภาพที่ 8 

ภาพท่ี 8 การสรางโมเดลตามแบบราง 

 3.2.3 เมื่อสรางโมเดลไดตามแบบท่ีพอใจแลวจึงทําการ
ใสสีลงในสวนตาง ๆ ของโมเดลโดยใชเครื่องมือ UV Editor 
เพ่ือสรางแบบของพ้ืนผิวเพ่ือนําไปลงสีในโปรแกรมโฟโตช็อบ
เมื่อทําการเรนเดอรแลวจะไดพื้นผิวของโมเดลดังภาพที่ 9 

ภาพท่ี 9 พ้ืนผิวของโมเดลที่ไดเพ่ือนําไปลงส ี

3.2.4 เมื่อไดโมเดลที่ลงสีไวเรียบรอยแลว ใหทําการใส
กระดูกใหโมเดลเพื่อที่จะเปนตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและ
กําหนดทาทางของโมเดล โดยการใสกระดูกจะเปนไปดังภาพ
ที่ 10 

1463



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

ภาพท่ี 10 การใสกระดูกใหโมเดล 

3.2.5 เมื่อใสกระดูกเรียบรอยแลวจะไดโมเดลที่สมบูรณ
ดังภาพที่ 11 จากนั้นทําการสงออกไฟลโมเดล ในรูปแบบ
ของไฟลสกุล fbx ในการกําหนดคาใหทําการเลือกการฝงสื่อ 
(Embedded media) ดวย 

ภาพท่ี 11 โมเดลท่ีเสร็จเรียบรอยแลว 

3.3 การสรางฉาก 
 การสรางฉากของเกมนั้น ผูวิจัยไดใชโปรแกรมยูนิตี ้
เวอรชั่น 5.1 โดยแบงข้ันตอนการสรางเปนขั้นตอนดังน้ี 
  3.3.1 เมื่อเปดโปแกรม ทําการสรางฉากโดยสราง
เทอเรน (Terrain) เพ่ือใชสรางพื้นที่ สูง – ต่ํา พรอมทั้ง
กําหนดคาตาง ๆ เชน ขนาดพื้นที่ ความเร็วของลม ความ
ละเอียดของสวนประกอบ เปนตน ดังภาพที่ 12 

ภาพท่ี 12 การสรางเทอเรียนและกําหนดคา 

  3.3.2 ใชเครื่องมือ Paint texture เพ่ือลง
รายละเอียดพ้ืน และใชเครื่องมือ Raise/Low Terrain เพื่อ
ปรับความสูง-ต่ํา ของพ้ืนดินดังภาพที่ 13 

ภาพท่ี 13 การลงรายละเอียดพื้นผิวและการปรับความสูง 

  3.3.3 เมื่อลงรายละเอียดพ้ืนผิวเรียบรอยแลว 
ตกแตงฉากโดยใสโมเดลตาง ๆ ที่เตรียมไว เชน ตนไม กลอง 
เปนตน ดังภาพที่ 14 

ภาพท่ี 14 ฉากของเกมที่ใสโมเดลตกแตงแลว 
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4. ผลการดําเนินการวิจัย
เกมเสริมความรูทางประวัติศาสตร เกมทหารกลา

พระเจาตากสินมหาราชถูกแบงเนื้อเรื่องออกเปน 6 ตอน
ไดแก กรุงศรีอยุธยา ชายปาศรีมหาโพธิ์ เมืองระยอง เมือง
จันทบูร การเดินเรือ และคายโพธิ์สามตน โดยในแตละดาน
ตัวละครจะไดรับหนาที่แตกตางกันออกไป 
 เมื่อผูเลนเขาสูเกมหนาแรกของเกมมีปุมเพ่ือเริ่มเกมและ
ออกจากเกมดังภาพที่ 15  

ภาพท่ี 15 หนาแรกของเกม 

จากนั้นผูเลนจะเขาสูการบรรยายเนื้อเรื่องกอนเขาเกม
โดยมีเสียงบรรยาย ทําใหผูเลนเขาใจสถานะการณของเกม
ดังภาพที่ 16  

ภาพท่ี 16 หนาการบรรยายเนื้อเรือ่งกอนเขา 

เมื่อผูเลนสามารถบังคับตัวละครได จะเห็นหนาตาง
แนะนําการบังคบัตัวละครดังภาพที่ 17  

ภาพท่ี 17 หนาตางแนะนําการบังคบัตัวละคร 

จากน้ันผูเลนจะตองดําเนินภารกิจตามประวัติศาสตร 
เมื่อผูเลนจบภารกิจจะเขาสูหนาตางเพ่ือพูดคุยกับตัวละคร
อ่ืนเพ่ือจบภารกิจดังภาพที่ 18  

ภาพท่ี 18 หนาตางการพูดคุยกับตัวละคร 

หากผูเลนทําภารกิจที่มอบหมายไวผิดพลาดเกมจะ 
มีคําแนะนําในการผานดานนั้น ๆ เพื่อใหผูเลนสามารถผาน
ดานไดดังภาพที่ 19 

ภาพท่ี 19 หนาตางคําแนะนําในการผานดาน 

ภายในเกมจะพบกับสิ่งของสําหรับฟนฟูพลังชีวิตของตัว
ละครในสถานที่ตาง ๆ ในฉากดังภาพที่ 20 
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ภาพท่ี 20 สิ่งของสําหรับฟนฟูพลังชีวิตของตัวละคร 

 เมื่อถึงดานกลับสูกรุงศรี ผูเลนจะตองบังคับเรือเพื่อผาน 
สิ่งกีดขวางในฉากดังภาพที่ 21 

ภาพท่ี 21 ฉากการบังคับเรือหลบสิ่งกีดขวาง 

เมื่อตัวละครถึงดานสุดทายผูเลนจะตองสูกับบอสประจํา
เกมดังภาพที่ 22 

ภาพท่ี 22 ฉากตอสูกับบอสประจาํเกม 

5.สรุปผลการทดลอง
 เมื่อสิ้นสุดการการดําเนินงาน ผลลัพธที่ไดคือเกมเสริม
ความรูทางประวัติศาสตร เกมทหารกลาพระเจาตากท่ี
สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการวนิโดวสซึ่งมีคุณสมบัติ

เ ด น คื อ เป น เ กม  3  มิ ติ  ที่ ส อด แทรก เ รื่ อ ง ร า วขอ ง
ประวัติศาสตรชวงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยเกมแบงเปน 
6 ฉาก คือ กรุงศรีอยุธยา ชายปาศรีมหาโพธิ์ เมืองระยอง 
เมืองจันทบูร การเดินทางทางเรือ คายโพธิ์สามตน อีกทั้งยัง
มีเสียงและภาพที่ เปนการตูน ทําใหผู ใชงานเกิดความ
เพลิดเพลินและไดรับความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร 
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สื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว 
Augmented Reality for Tourism Promoted, 

Sakaeo Province  
เบ็ญจลักษณ์ ลีลาสิริวิลาศ พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

b.y.11.1005@gmail.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ มาประยุกต์กับ
การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ งานวิจัยนี้น าโปรแกรมประยุกต์มาใช้
ร่วมกับการจัดการสื่อสถานที่ท่องเที่ยว โดยท างานร่วมกับ
รหัสคิวอาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถรับชมสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้ทันที หลังจากท าการสแกนรหัสคิวอาร์
และภาพสถานที่ด้วยกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สื่อเสมือนจริง
แบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ยัง
สามารถน าทางไปยังสถานที่ที่เลือกรับชมได้ โดยการสัมผัสหนึ่ง
คร้ังที่ปุ่มเลือกบนหน้าจอของโทรศัพท์ขณะรับชม จากการ
พัฒนาท าให้ได้รูปแบบของการน าเสนอสื่อเสมือนจริง
ให้กับสถานที่ต่างๆได้ และยังสามารถน าสื่อนั้นไปประยุกต์
กับการประชาสัมพันธ์อื่นๆได้ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ 
โฆษณา ฯลฯ โดยการทดสอบความพึงพอใจของสื่อที่ได้
กับการส่งเสริมสถานที่ท่องเท่ียว พบว่ามีความพอใจอยู่ใน
ระดับท่ีดี ( x̄ = 3.59 , SD = 0.79) จากกลุ่มประชากร 

ค าส าคัญ : สื่อเสมือนจริง, รหัสคิวอาร์, เทคโนโลยีโลก
เสมือนจริงและ การท่องเท่ียว 

Abstract 

 This research is research for the 

developed about technology media, virtual 

interaction. Applications with Tourism Sakaeo 

Province. The province with tourist area a 

variety of art, culture, natural environment. 

This research were obtained application 

software used in conjunction with management 

media of tourist sites. By working with the QR 

code to effectively. Users can watch media 

publicity on the immediately. After scanning 

the QR code with camera phone and images 

locations smart phone. Virtualized interaction 

the media to promote tourism Sakaeo Province 

can also navigate to the selected location to 

watch. By touching one of times select button 

on the phone's screen while watching. From 

the developments thus forms of presentation 

materials Virtualized for the many places were. 

And can also be application to the media, 

public relations and other as leaflets Posters, 

ads, etc. By testing the satisfaction of the 

media with promoting of tourist sites found 

there satisfaction at a level good (x̄  = 3.59, SD 

= 0.79). 

Keywords: Virtual Media, QR Code, Augmented 

Reality and Tourism 

1. บทน า
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการศึกษา

สถานที่ท่องเที่ยว โดยการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแอปพลิแคชั่นเพ่ือ
ช่วยในการท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์สถานที่
ท่องเที่ยว หรือหนังสือแนะน าการท่องเที่ยว เป็นต้น ซ่ึง
ข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นยังไม่สามารถตอบสนองกับความ
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ต้องการของนักท่องเที่ ยวได้เท่าที่ควร ดังนั้น เราจึง
ท าก ารศึ กษ าเทค โน โลยี เสมื อน จ ริง(Augmented 

Reality : AR) เข้ ามาประยุก ต์ ใช้ พัฒนาสื่ อให้ ได้ ซ่ึ ง
รูปแบบใหม่ๆ และจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งยังเป็นศูนย์การค้าที่
ส าคัญกับเพ่ือนบ้านอย่างกัมพูชา จึงน าเทคโนโลยีเสมือน
จริง(Augmented Reality : AR) มาช่วยในการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจกับสื่อการ
ท่องเท่ียว นอกจากนี้แล้วสื่อการท่องเที่ยวยังประกอบไป
ด้วยภาพ เสียงและต าแหน่งของสถานที่ท่องเท่ียว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเองสนใจและ
เป็นการเพ่ิมความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา  

2. วัตถุประสงค์
1. สร้างสือเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริม

การท่องเท่ียวจังหวัดสระแก้ว 

2. เพ่ือเป็นสื่อที่ให้บริการข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว
ให้กับนักท่องเท่ียวที่สนใจ 

3. เพ่ือประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 

3.ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าโครงงาน  สื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว ผู้จัดท าได้ให้
ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนา
โครงงานหลายๆ ประเด็นเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ เพ่ือให้ได้โครงงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก ่

3.1 ความหมายของ Augmented Reality 

 Augmented Reality ค าว่า Augmented แปลว่า
เพ่ิมหรือเติม ส่วน Reality แปลว่าความจริง เมื่อเอาสอง
ค ามารวมกันแล้วความหมายก็ค่อนข้างตรงตัว นั่นก็คือ 

เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Virtual World) 

เพ่ิมเข้าไปในโลกจริง (Physical World) เพ่ือท าให้เกิด
การกลมกลืนกันมากที่สุดจนแยก ไม่ออก เช่น เราอาจจะมี
ถ่ายวิดีโอฉากใดฉากหนึ่งมา แล้วท าการสร้างรูปกราฟิก
ภาพ 3 มิติผสมลงไปในฉากวิดีโอที่เราถ่ายมาให้ดูเสมือน
กับ ว่ าภ าพ  3 มิ ตินี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ ง  ของวิ ดี โอจ ริงๆ 

เทคโนโลยีการผสมผสานกันนี้แหละครับที่เราเรียกว่า โลก
เสมือนผสานโลกจริง [10] 

3.2 ความหมายของ QR Code 

รหั สคิวอาร์  (อั งกฤษ : QR Code ย่อจาก Quick 

Response Code) หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นเคร่ืองหมาย
การค้าของบาร์โค้ดเมทริกซ์ (หรือบาร์โค้ดสองมิติ) เดิม
ออกแบบส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในญี่ปุ่น บาร์โค้ด
เป็นป้ายส าหรับให้ เคร่ืองอ่านด้วยแสงที่บรรจุข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งของที่ตัวรหัสติดอยู่ รหัสคิวอาร์มีมาตรฐานของ
หลักการเข้ารหัส 4 แบบ (ตัวเลข อักขระอักษรเลข ไบต์/
เลขฐานสอง และคันจิ) ส าหรับเก็บข้อมูลดิบ [2] 

3.3 การน า Augmented Reality มาใช้ 
การน า Augmented Reality หรือ AR มาใช้งานที่

ผสานเอาโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือนซ่ึงจะท าให้
การแสดงผลผ่านจอภาพและอุปกรณ์ รวมถึงความ
หลากหลายของส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสียง
จากล าโพงหรือหูฟัง การตอบสนองต่อแรงป้อนกลับ โดย
ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือน ได้ทั้งการใช้
อุปกรณ์น าเข้ามาตรฐาน เช่น แป้นพิมพ์ หรือ เมาส์ แขน
ควบคุมคันบังคับหลายทิศทาง  เป็นต้น 

เทคโนโลยี  Augmented Reality ในปัจจุบันได้เข้ามี
บทบาทให้หลายด้าน ดังนี้ 

1.ด้านการท่องเที่ยว Augmented Reality สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ท่องเที่ยว โดยการแสดงผลของการท่องเท่ียวจะท าให้เห็น
สถานที่ท่องเที่ยวเสมือนจริง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชม
สถานที่เสมือนจริงก่อนที่จะมาท่องเที่ยว 

2.ด้านการศึกษา  Augmented Reality สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษา ให้ข้อมูลสาระที่ด้านการศึกษากับผู้เรียนได้
ทันที ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริง 
รูปแบบการเรียนรู้จะปรับเปลี่ยนเป็นโลกเสมือนผสานโลก
จริงมากขึ้นสงเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจลึกซ้ึงในสิ่งที่ต้องการ
เรียนรู ้

3.ด้านทางธุรกิจ สามารถน าเทคโนโลยี Augmented 

Reality มาใช้ในงานที่เกี่ยวกับงานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 
การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยเฉพาะทีมงานส ารวจทาง
ธรณีวิทยาสามารถท างานผ่านระบบโลกเสมือนผสานโลก
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4
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จริงได้ ซ่ึงระบบจะสามารถน าภาพความจริงเสมือนผสาน
กับโลกจริงที่ได้ ทับซ้อนกันระหว่างวัตถุเสมือนจริงของ
งานก่อสร้างหรือวัสดุต่างๆ ที่ ต้องการออกแบบและ
ตรวจสอบความถูกต้องท่ีแน่นอนกับภาพจริงที่เกิดขึ้นของ
พ้ืนที่ก่อสร้างช่วยให้วางแผนการตัดสินใจก่อสร้างได้อย่าง
เหมาะสม [13] 

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.4.1 Smart Poster การประยุก ต์ เทคโนโลยีบน
สมาร์ทโฟนกับสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด [11] การศึกษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาโปสเตอร์ให้สามารถ
แสดงผลข้อมูลที่ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
(Real-time) ในรูปแบบวิดีโอ รูปภาพ เสียง ข้อความ
และชุดค าสั่ง เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด
ที่ไม่สามารถใส่ไว้ในเนื้อที่ที่จ ากัดของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ 
ผ่าน Smart phone ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศบน Smart 

Phone โดยน า 3 เทคโนโลยี  NFC AR (Augmented 

Realities) และ  QR Code ท าให้สื่ อสิ่ งพิม พ์มีความ
น่าสนใจ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยลดจ านวน จากการพัฒนาท าให้เกิดรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลผ่านโปสเตอร์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มี 
ความน่าสนใจ ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอนการออกแบบและ
การจัดพิมพ์ สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
อย่าง รวดเร็ว อีกทั้งยังมีขั้นตอนในการจัดท าที่เข้าใจง่าย 
ท าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้
อย่าง หลากหลาย จึงท าให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ 
Smart Poster ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการและ
เจ้าหน้าที่ท่ี  

3.4.2 Opening a New Perspective of Trave 

ling in Rattanakosin Island for a Sustainable 

Development (เปิดมุมมองใหม่การท่องเท่ียวเกาะรัตน์
โกสินทร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน) [12] เป็นการพัฒนา 

แอพพลิเคชั่นน าเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยเทคโนโลยี 
เสมือนจริง 3 มิติผ่านแอพพลิเคชั่น Talking Map มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ ยวเชิ ง

วัฒนธรรม บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ซ่ึงแอพพลิเคชั่น
พัฒนาด้วย เทคโนโลยี Augmented Reality ด้วยการ
จ าลองภาพ สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะรัตนโกสินทร์เสมือน
จริง 3 มิติบน สมาร์ทโฟนระบบฏิบัติการแอนดรอยด์ เมื่อ
มี ก ารส่ อ งภาพ  สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวบนแผนที่ เก าะ
รัตนโกสินทร์ จะมีการบอกเล่าเร่ืองราวในรูปแบบเสียง
สองภาษาทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  

4. การวิเคราะห์และการออกแบบ
4.1 การก าหนดสถานที่การท่องเที่ยวและประชากร

กลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดสถานที่การท่องเท่ียว จังหวัดสระแก้วตาม
ความนิยม จากข้อมูลของ ททท. จังหวัดสระแก้วและ การ
หาความพึงพอใจของตัวแบบสื่อเสมือนจริงแบบปฎิ
สัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 

 4.1.1 ศึกษาข้อมูลและ เส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว 
5 แห่ง ได้แก่ ปราสาทสด๊อกก๊อกธม อุทยานแห่งชาติปาง
สีดา หลวงพ่อทอง ตลาดโรงเกลือและ มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

 4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิ จ  และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว จ านวน 5 คน 

 4.1.3 ประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
บู รพ า วิทยาเขตสระแก้ ว  คณ ะวิทยาศาสต ร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอยด์ และระบบปฎิบัติการไอโอเอส จ านวน 80 คน 

 4.1.3 กลุ่ ม ตั วอย่ าง  ได้ แก่  ก ารสุ่ ม ตั วอย่ าง
ประชากรในสถานที่ท่องเที่ยว จ านวน 80 คน ที่ได้จาก
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของ Krejcie and 

Morgan (1970) ที่ความเชื่อมั่น 95% และความคลาด    
เคลื่ อน  +5 % การใช้สู ตรค านวณ ทราบขนาดของ
ประชากร  

n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
N  = ขนาดของกลุ่มประชากร 

(1) 
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e = ระดับความคลาดเคลี่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  
= ค่าไคสแควร์ที่  df เท่ ากับ  1 และระดับความ

เชื่อมั่น 95%  

p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบ
ไห้ก าหนด p   = 0.5) 

4.2 การด าเนินการทดลอง 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพ่ือพัฒนาตัวแบบ

สื่อเสมือนจริงแบบปฎสิัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดสระแก้ว โดยเร่ิมจากการเข้าใจถึงสภาพปัญหา 
ผู้พัฒนาพบปัญหาในการตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเท่ียวต่างๆ บางคร้ังก็ไม่ทราบว่าจุดหมายท่ีต้องการ
จะไปนั้นมีลกัษณะเป็นอย่างไร จึงเป็นเหตุผลให้ผู้พัฒนา
น าเอาแอปพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยี AR(Augmented 

Reality) มีชื่อว่า “ออรัสมา(Aurasma)” ซ่ึงเป็นแอป
พลิเคชั้นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
มาท าการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมลูแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ ในจังหวัดสระแก้วและศกึษาการน าแอปพลิเคชั่น 
ออรัสมา ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชั่น แบบ Interractive Media 

ที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสื่อนั้นๆ ได้เหมือนสิ่งนั้นมีอยู่
จริงๆ โดยการศึกษาถึงหลักการของแอปพลิเคชัน่ดังกล่าว
และท าการวิเคราะห์และออกแบบ ดังภาพ 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสมัพันธ์ 
เพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสระแก้ว 

แผนภาพกิจกรรมจะอธิบายการท างานโดยรวม 
ระหว่างผู้ใช้กับสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวจังหวัดสระแก้ว  แอปพลิเคชั่น QR Reader 

เพ่ื อสแกนคิวอาร์ และโปรแกรมจะเชื่ อม ต่อไปยั ง 
แอปพลิ เคชั่ นออรัสมา  เพ่ื อสแกน รูปภาพ (Trigger 

Image) และแสดงผลออกมาในรูปแบบวีดีโอ ตามที่

ก าหนดไว้ในแต่ละภาพนั้นๆ ซ่ึงสามรถเขียนเป็นขั้นตอน
การท างานของตัวแบบได้ ดังภาพ 

ภาพที่ 2 อธิบายการท างานของสื่อเสมือนจริง       
แบบปฎิสัมพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสระแก้ว 

5. ผลการพัฒนา
หลังจากที่ได้พัฒนาสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์เพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาดังนี้ 

5.1 ผลการด าเนินงานส่วนการรับภาพรหัสคิวอาร์ 
(QR Code) 

 เมื่อรับรหัสคิวอาร์ด้วยแอปพลิเคชัน QR Reader  

แอปพลิเคชันจะเชื่อมต่อไปยัง URL ของ Aurasma และ
ท าการเชื่อมต่อ Channel ที่ก าหนด และแสดงหน้าจอรอ
รับภาพสถานที่ แต่ถ้าหากแอปพลิเคชัน QR Reader ไม่
พบที่อยู่ของ URL แอปพลิเคชันก็จะสิ้นสุดการท างานและ 
กลับไปยังค่าเร่ิมต้นโดยให้ท าการรับรหัสคิวอาร์ใหม่อีก
คร้ัง 
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ภาพที่ 3 รับภาพรหัสคิวอาร์ด้วยแอปพลิเคชั่น QR 

Reader และเชื่อมต่อไปยัง Aurasma 

5.2 ผลการด าเนิ นงานส่วนการรับภาพสถานที่ 
(Trigger Image) 
 เมื่อท าการรับรหัสคิวอาร์และเชื่อมต่อมายัง Channel 

ที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันออรัสมาจะท าการ
ร้องขอให้ผู้ใช้รับภาพสถานที่ผ่านกล้องสมาร์ทโฟนอีกคร้ัง 
ซ่ึงเมื่อผู้ใช้ท าการรับภาพเรียบร้อยแล้ว หากภาพสถานที่
นั้นถูกต้องตรงตามข้อมูลที่มีอยู่ใน Channel นั้นๆ แอป
พ ลิ เค ชั น อ อ รัส ม าก็ จ ะท า ก า รแ ส ด งค ลิ ป วิ ดี โอ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆขึ้นมา แต่ถ้าหาก
ภาพสถานที่นั้นไม่มีในฐานข้อมูล แอปพลิเคชันออรัสมาก็
จะไม่แสดงสิ่งใด 

ภาพที่ 4 รับภาพสถานทีด้่วยแอปพลิเคชั่นออรัสมา 

ภาพที่ 5 การแสดงผลจากการรับภาพด้วยแอปพลิ   
เคชั่นออรัสมา 

6. สรุปและอธิบายผล
จากการศึกษาเทคโนโลยีโลกเสมือนและการน ารหัสคิว

อาร์มาประยุกต์ใช้ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อที่เกี่ยวกับด้านการ
ท่องเที่ยวโดยใช้รหัสคิวอาร์ร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือน 
เพ่ือให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดสระแก้ว 
ที่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน QR Reader และ 
แอปพลิเคชั่นออรัสมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้
สามารถรับชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ได้จากการรับภาพ
รหัสคิวอาร์และภาพสถานที่แต่ละแห่งด้วยกล้องโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ที่
ติดต้ังแอปพลิเคชัน QR Reader และ แอปพลิเคชั่น 
ออ รัสมา แล้ ว  ผู้ ใช้ ส ามารถ เลื อกการน าทางจาก
แอปพลิเคชั่นออรัสมา ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวท่ีสนใจได้ 

7. ข้อเสนอแนะ
โดยการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การท างานของสื่อ

เสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ดีขึ้น คือ  ความละเอียดของภาพ
และขนาดที่เหมาะสมสาหรับคลิปวิดีโอตัวแบบสื่อเสมือน
จริงแบบปฏิสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สระแก้ว ได้แก่ความละเอียดต้ังแต่ 360P ขึ้นไปและไม่
ควรเกิน 720P ในรูปแบบไฟล์ MPEG4 เท่านั้นนอกจากนี้
ยังต้องค านึงถึงขนาดของ รหัสคิวอาร์และภาพสถานที่อีก
ด้วย ต้องมีขนาดที่พอเหมาะพอดี ไม่ เล็กหรือใหญ่
จนเกินไป ขนาดที่เหมาะสมได้แก่ 245x245 Pixel (QR 

Code) และ 500x265 Pixel (Trigger Image) 
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Abstract—This Public Utility System is developed for Property 
and Asset Management Office. Since the office was conducted 
managing and recording the water meter and electricity meter by 
using manual function and on paper base. Under those 
circumstances, it causes of difficult to trace and search 
information, disorder of data, high risk of data loss, and 
including human error occur easily. Therefore, this system was 
developed to solve those problem. This system is separated into 
two platforms, which are web and mobile application. The web 
application includes: creating information of building, room and 
tenant, meter management, creating summary reports, system 
user management, and staff information. Mobile application 
includes: recording meter, alerting information strangeness, 
showing amount total of meter. In addition, the web application 
is developed by using Java EE, MySQL and Spring MVC, and 
the mobile application is developed by using Java Android 
Technology and SQLite. The reason for choosing those 
technologies and those tools is due to it is easy to design, 
implement, test, and reusable code. 

Keywords-component; Property and Asset Management Office; 
Spring MVC; Model View Controller; MVC 

I. INTRODUCTION 
Since the Property and Asset Management Office was 

conducted managing the water meter and electricity meter 
within university by using manual function and on paper bas e, 
and recording water meter and electricity meter by a meter 
recorder using document as an evidence. For searching or 
tracing tenants’ histories, they only use a spreadsheet 
application because they don’t have specific programs in order 
to facilitate efficiency. For recording water meter and 
electricity meter each time, it is always necessary to print out a 
form for recording water meter and electricity meter before 
recording operation. 

Under those circumstances, it causes of difficult to trace 
and search information, disorder of the data, a risk of data loss, 
and including human error occur easily from recording in 
manual. Besides, meter recording does not match the actual 

rent place and there is discrepancy in the too high or too low 
number. 

The Public Utility System of Property and Asset 
Management Office is an interoperable system between a web 
application and a mobile application, the web application is for 
managing and organizing the data, and reporting for the asset 
management office, and the mobile application is for gathering 
and recording meter data, and applying location base for 
assisting the meter recorder to work more precisely and facile. 

II. THE STUDY OF RELATED WORKS 
The Apartment Plus [2], a  program that will help  transform 

apartment business into professional standard with easy-to-use 
systems and facilities. Every step of the management can 
monitor the movements of the business immediately  via Tablet 
and Smartphone. Unlimited number of users daily and monthly 
support in several areas to enhance your own business 
opportunity and help your prospective profit. The comparison 
of providing function is shown in Table I. 

The Meter Readings [8], it is a tool that makes it easy to 
regularly monitor the energy usage of your household. Add the 
types of meters you want to monitor, and select an interval. 
You will then be notified when it is time to read the meters. 
Based on the readings entered, it is possible to get a graphical 
overview of the monthly usage as well as statistics like total 
average and usage per day. The comparison of providing 
function is shown in Table II. 
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TABLE I.  T HE COMPARISON OF THE APARTMENT+ APPLICATION 
AND PUBLIC UTILITY WEB APPLICATION 

The comparison of The Apartment+ Application and Public 
Utility Web Application 

Features 
The 

Apartment+ 
Application 

Public 
Utility Web 
Application 

Create information of a tenant 9 9

List information of a tenant. 9 9

Edit (update) information of a tenant 9 9

Set status of a tenant. 9 9

Search first name, last name and 
number rented space of tenant. 9 9

Create information of a building and 
space rental. 9 9

List information of a building and 
space rental. 9 9

Edit (update) information of a 
building and space rental. 9 9

Set status of a building and space 
rental. 9 9

Search a building and space rental 
name and rented space number. 9 9

List invoices 9 9

Invoice printing list  of all the monthly 
bills. 8 9

System relocation and recovery room. 9 8

The system displays the performance 
report shows the total amount for each 
month. 

9
8

Invoice printing list  people bills. 8 9
Search name- last name and number 
rented space of tenant. 

8 9

Report conclude all the monthly. 8 9

Setting water rates. 8 9

List rates/unit 8 9

Setting electricity rates. 8 9

Create information of meter recorder. 8 9

Edit (update) meter recorder data. 8 9

b. The comparison of The Apartment+ Application and Public Utility  Web Application

TABLE II.  T HE COMPARISON OF THE METER READINGS AND 
PUBLIC UTILITY MOBILE APPLICATION 

The comparison of The Meter Readings and Public Utility 
Mobile Application 

Features Meter 
Readings 

Public Utility 
Mobile 

Application 
User defined meter names and units. 9 8

Virtual meters 9 8

Flashlight when reading meters. 9 9

Notifications when it is t ime to read 
the meters. 9 9

Support for replaced meters and 
meters starting over. 9 9

Advanced graphical overview of 
usage 9 8

The comparison of The Meter Readings and Public Utility 
Mobile Application 

Features Meter 
Readings 

Public Utility 
Mobile 

Application 
Advanced statistics of usage 9 8

Location base 9 9

Strangeness data alert 9 9

Import/Export file 9 9

a. The comparison of The Meter Readings and Public Utility  Mobile Application

A. Technology and tools 
x MVC [7]: Model-View-Controller is a software

architectural pattern for implementing user interfaces. 
It divides a given software application into three 
interconnected parts, so as to separate internal 
representations of information from the ways that 
information is presented to or accepted from the user.

Figure 1 MVC components 
A controller can send commands to the model to 

update the model's state (e.g., editing a document). It 
can also send commands to its associated view to 
change the view's presentation of the model (e.g., by 
scrolling through a document). 

A model notifies its associated views and 
controllers when there has been a change in its state. 
This notification allows the views to produce updated 
output, and the controllers to change the available set 
of commands. In some cases, an MVC 
implementation might instead be "passive," so that 
other components must poll the model for updates 
rather than being notified. 

A view requests information from the model that 
it uses to generate an output representation to the user. 

x SQLite [13] is a software library that implements a
self-contained, serverless, zero configuration,
transactional SQL database engine. SQLite is the most
widely deployed SQL database engine in the world.
The source code for SQLite is in the public domain

x JBoss is Application Server (or JBoss AS) [11] is a
free software/open-source Java EE-based application
server. An important distinction for this class of
software is that it not only implements a server that
runs on Java, but it actually implements the Java EE 
part of Java.
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III. METHODOLOGY

A. Techonology and Tool being used for this system 
For the web application part, there are 

x Spring MVC implemented with Java on JBoss
x MySQL 
x JSON
x Bootstrap
x Eclipse

For the mobile application part, there are 

x MVC pattern
x SQLite
x Google map API
x Genymotion
x Android studio

B. Software development process 
Requirement gathering is the first process for this 

development; we had several meetings for getting requirement 
from Property and Asset Management Office officer directly 
by interviewing. Secondly, the list of requirements was 
analyzed and designed prototype (mock-up), and then the 
system prototypes were created and sent to customer to 
confirm their requirement. If customer satisfies the prototype, 
and we analyzed and designed database diagram, 
implementation phase or coding work is started otherwise 
prototype must turn back to re-design and send to ask for the 
confirmation from customer again. When the system has been 
implemented, there are three level of testing to validate and 
verify the system including unit testing, integration testing and 
system testing. In case, there are some defects from the 
implementation work, we must correct all defect and validate 
and verify the system again for each testing level. Finally, we 
send the complete system, to the customer for user acceptance 
testing. If the customer accepts the system, we deliver software 
and user manual to them. Otherwise, the system is corrected to 
fix bugs then ask feedback from customer by asking. 

C. System Analysis and Design 
The Spring MVC is implemented in this system because 

Spring MVC is popular in worldwide and it appropriate with 
our project. The working principle of Spring MVC is shown in 
figure 2. Firstly, client send request to web container in HTTP 
Request form. Then Front Controller (DispatcherServlet) get 
request and search Controller by Handler mappings. 
DispatcherServlet send request for another Controller work 
continue by value set in Handler Mappings. Controller work 
follow requests already submitted and send result to be model 
and forward value Model to View page by ModelAndView 
instance through Front Controller. Front Controller handle 
problem that will appear in View page by Viewresolver. 
Finally, the system selects view for send back to client. 
Furthermore, we decided to use Hibernate technology because 
it is the popular query technology in worldwide. It can manage 
to create entity and generate query statement automatically. In 

addition, JSP language is picked up for this application, 
because it has high security language then another one and 
popular use in large. 

Figure 2 Data-in function 

IV. RESULTS
After system are developed, the following represents 

functional requirement in this system. Each screen represents 
function in the system such as list all tenants (an entrepreneur, 
a contractor, a staff resident), add new tenant to rental area, add 
new building and report of the water and electricity interface.  

x The web application version

Figure 3 Data-in function 

Figure 3 shows interface for data-in function, 
this function gets data electricity meter, water meter, 
and check meter in each room that sent from the 
mobile application. 

Figure 4 Create new tenant 
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Figure 4 shows interface for creating new tenant 
and basic information to request form for add tenant 
into the system by classified the tenant categories. 

Figure 5 create new building. 

Figure 6 Function for Create new room. 

Figure 7 Function for Create new user 

Figure 5 until Figure 7 show interface for 
creating new building, creating new room in building 
and adding new user into the system. 

Figure 8 Function for setting electricity rate and water rate 

Figure 8 shows interface for editing electricity 
meter rate and adding/editing the water meter rate. 

Figure 9 Function for all report Consumption of electricity and water. 

Figure 10 Function for analysis of change 

Figure 10 shows interface function analysis for 
quantity of electricity and water change. 

Figure 11 Function for check meter 

Figure 11 shows function for checking and 
tracing the problem of electricity meter and water 
meter. 
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x The mobile application version

Figure 13 Log-in function on    Figure 14 select record electricity  
      mobile application            meter and water meter 

Figure 15 select for import   Figure 16 Function for  
or export data.         record meter 

Figure 13 until to 16 show about interface for 
mobile version. A recorder who uses mobile 
application for recording the electricity meter and 
water meter. After the recorder finishes recording 
meter, then he/she will send the data to server. 

Figure 17 and 18 show alerting information 
strangeness screen. The application analyses 
information strangeness by checking each meter 
record that user inputs with max and min of the meter 
record input that can possibly be. The max and min 
are predicted and calculated by the web application, 
they are 30 percent change of the previous unit. If the 
current meter record is higher or lower than max and 
min, the application will alert for warning the user to 
check the input again. 

V. CONCLUSIONS 
The Property and Asset Management is the system that 

supports both platforms which are the Public Utility Web 
Application and Mobile Application of Property and Asset 
Management Office. On a web application for managing and 
organizing the data, and reporting and on mobile application 
for record the electricity meter and water meter both 
application is work for the Property and Asset Management 
Office. 

 Since the system is a web application base that run on an 
intranet, the development team decided to develop the 
prototype with HTML, JavaScript, JQuery, EJB (Entity Java 
Bean) technique and this web application was applied MVC 
(Model View Controller) framework features for design 
pattern. For mobile application use Android Studio and JSON 
for sent the data between mobile application and web 
application. The system architecture is based on the three-tier 
enterprise architecture, comprised of a data layer, bus iness 
logic, and a presentation layer. The system has increased user 
satisfaction; user uses the system that can decrease using paper 
and duration work process, they can search or tracing tenants’ 
histories faster than using a spreadsheet application. Moreover, 
this system can speed up meter recording and sending meter 
record data that is better and faster than exiting system with 
lesser human error occurs from recording.  
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บทคัดย่อ

โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูล

ของบริษัทศุภกรไฟเบอร์จํากัด ระบบประกอบด้วย ส่วน

จัดการพนักงาน ลูกค้า การส่ังซ้ือ คลังวัตถุดิบของบริษัท 

เจ้าหนี้-ลูกหน้ี และการตั้งค่าระบบ ระบบถูกออกแบบด้วย

แนวคิดเชิงวัตถุ พัฒนาระบบด้วยโปรแกรมภาษาจาวา 

จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 

ผลของการพัฒนาพบว่า บริษัทศุภกรไฟเบอร์จํากัด มี

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลของบริษัท

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบดังกล่าวยังเป็นต้นแบบ

ในการพัฒนาเป็นเวอร์ชันต่อไป

ABSTRACT 

The project objective is developing 

SupakornFiber Management data management 

system. The system modules consist of the 

employee management, the customer 

management and the ordering materials, the 

company material stocks, the accounting 

system, and the configuration components. The 

new system was designed by object-oriented 

concept. Then, all programs were developed 

using JAVA programming language; meanwhile, 

all data were stored in MySQL DBMS. The 

results showed that SupakornFiber Company 

had more efficient database management 

system. Moreover, the developed program can 

be used as an original prototype for further 

system.  

บทนํา 

ปัจจุบันการดําเนินงานทางธุรกิจ ต้องอาศัยความ

รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยํา พร้อมท้ังแข่งขันกับเวลา 

คอมพิวเตอร์จึ ง มีบทบาทสําคัญในการช่วยให้การ

ดําเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัท ศุภกรไฟ

เบอร์ จํากัด มีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงระบบเดิมเป็น

ระบบใหม่ เนื่องจากการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วนงานยังเก็บ

ไม่เป็นระบบ ซ่ึงทําให้เกิดปัญหาและไม่สะดวกในการ

จัดการ เช่น ยากต่อการค้นหา ข้อมูลและประวัติสูญหาย 

เกิดความซ้ําซ้อน เป็นต้น 

ด้วยความจําเป็นดังกล่าว ท้ัง ผู้พัฒนาและเจ้าของ

บริษัทจึงเห็นพ้องกันว่า มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ อให้บริษัทศุภกรไฟเบอร์ 

สามารถเก็บข้อมูลและออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวกสบาย

มากยิ่งข้ึน อันจะนําไปสู่การดําเนินกิจการได้คล่องตัวมาก

ข้ึน  

ดังน้ันผู้พัฒนาได้เก็บรวบรวมความต้องการวิเคราะห์

และออกแบบระบบโดยผ่านเจ้าของร้านโดยตรง จากน้ัน 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจาก เอกสารงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบเชิงวัตถุ ผู้พัฒ าได้เลือก

ภาษาจาวาในการพัฒนาโปรแกรม เก็บข้อมูล

จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอว(MySQL

ออกใบรายการด้วยไอรีพอร์ต (iReport)

คาดหวังว่าบริษัท ศุภกรไฟเบอร์ จํากัด จะมีระบบงา ท่ีมี

ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งานมากข้ึน

ส่วนที่จะนําเสนอในบทความนี้ ได้แก่ การออกแบบ

ระบบ ยูสเคสไดอะแกรม คลาสไดอะแกรม ผลการพัฒ า

ระบบ สรุปและข้อเสนอแนะ 

การออกแบบและพัฒนาระบบ 

การออกแบบระบบใช้วงจรการพฒันาระบบแบบเอสดี

แอลซี (SDLC) 5 ระยะดงันี ้ ระยะท่ี

โครงการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห ์ระยะท่ี 

ระยะที ่4 การนําไปใช้ และ ระยะที่ 5 

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบเชิงวัตถุได้แก่

ยูเอ็มแอล(UML) ใช้สําหรับออกแบบระบบเชิงวัตถุ

โปรแกรมเน็ตบีน 8.0.2 (NetBeans 8.0.2)

มืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา

(Java 8) 3) โปรแกรมมายเอสคิวแอล

ฐานข้อมูล 4) โปรแกรมไอรีพอร์ต ใช้สําหรับสร้างส่วนการ

ออกใบรายการ 

รายละเอียดต่อไปน้ีแสดง ยูสเคสไดอะแกรม คลาส

ไดอะแกรมของระบบ และสถาปัตยกรรมของระบบ

ยูสเคสไดอะแกรม 

การออกแบบระบบเชิงวัตถุ ผู้พัฒนาได้เลือก

ภาษาจาวาในการพัฒนาโปรแกรม เก็บข้อมูลในระบบ

MySQL DBMS) และ

(iReport) ด้วยความ

คาดหวังว่าบริษัท ศุภกรไฟเบอร์ จํากัด จะมีระบบงานที่มี

ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งา มากข้ึน  

ส่วนท่ีจะนําเสนอในบทความนี้ ได้แก่ การออกแบบ

ระบบ ยูสเคสไดอะแกรม คลาสไดอะแกรม ผลการพัฒนา

การออกแบบระบบใช้วงจรการพฒันาระบบแบบเอสดี

ระยะดงันี้ ระยะที ่ 1 การวางแผน

ระยะที่ 3 การออกแบบ 

5 การบํารงุรักษา 

เครื่องมือที่ใช้ใ การออกแบบระบบเชิงวัตถุได้แก ่ 1) 

ใช้สําหรับออกแบบระบบเชิงวัตถุ 2)

8.0.2 (NetBeans 8.0.2) ใช้เป็นครื่อง

มืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา 

โปรแกรมมายเอสคิวแอล ใช้ออกแบบ

ใช้สําหรับสร้างส่วนการ

อไปนี้แสดง ยูสเคสไดอะแกรม คลาส

ไดอะแกรมของระบบ และสถาปัตยกรรมของระบบ  

ภาพท่ี 1 แสดงยูสเคสไดอะแกรมของระบบ

คลาสไดอะแกรม 

ภาพท่ี 2 แสดงคลาสไดอะแกรมหน้าเมนูหลักของระบบ

ภาพท่ี 3 แสดงคลาสไดอะแกรมหน้าข้อมูลลูกค้า

แสดงยูสเคสไดอะแกรมของระบบ 

แสดงคลาสไดอะแกรมหน้าเมนูหลักของระบบ 

แสดงคลาสไดอะแกรมหน้าข้อมูลลูกค้า 
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ภาพท่ี 4 แสดงคลาสไดอะแกรมหน้าคลังวัตถุดิบ

สถาปัตยกรรมของระบบ 

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการข้อมูล

เบอร์จํากัด มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

ส่วนของโปรแกรม 3) ส่วนของฐานข้อมูล

ภาพท่ี 5 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ

ผลการพัฒนาระบบ 

ผลการพัฒนาระบบพบว่า โปรแกรมท่ีพัฒ าข้ึ

ตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการตามขอบเขตที่

กําหนดไว้ได้ท้ังหมด ผู้พัฒนาได้ติดตั้งให้ผู้ใช้เป็ ที่

เรียบร้อย ผู้ใช้สามารถนําไปใช้งานได้จริง

โปรแกรมท่ีติดตั้งและใช้งานดังภาพที่ 6

 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC
2
) 2016

แสดงคลาสไดอะแกรมหน้าคลังวัตถุดิบ 

ข้อมูลบริษัท ศุภกรไฟ

คือ 1) ส่วนของผู้ใช้ 2)

ส่วนของฐานข้อมูล ดังภาพที่ 5

แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ 

โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน

ตอบสนองความต้องการของเจ้าของกิจการตามขอบเขตที่

ผู้พัฒ าได้ติดตั้งให้ผู้ใช้เป็นที่

ผู้ใช้สามารถ ําไปใช้งา ได้จริง แสดงตัวอย่าง

6-13 ดังนี้ 

ภาพท่ี 6 แสดงเข้

ภาพท่ี 7 แสดงเมนูหลักและเมนูย่อย

ภาพท่ี 8 แสดงรายช่ือพนักงาน

) 2016 

แสดงเข้าสู่ระบบ 

แสดงเมนูหลักและเมนูย่อย 

แสดงรายช่ือพนักงาน 
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ภาพท่ี 9 แสดงหน้าแก้ไขรายการสินค้าและยืนยันรายการ

ภาพท่ี 10 แสดงใบเปิดบิล

ภาพท่ี 11 แสดงรายละเอียดสินค้า

 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC
2
) 201

6

แสดงหน้าแก้ไขรายการสินค้าและยืนยันรายการ 

แสดงใบเปิดบิล 

แสดงรายละเอียดสินค้า 

ภาพท่ี 12 แสดงหน้ารายรับ

ภาพท่ี 13 แสดงการต้ังค่าระบบ

สรุปและข้อเสนอแนะ 

โครงงานน้ีนําเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ฐานข้อมูลของบริษัท ศุภกรไฟเบอร์ จํากัด

พบว่า ระบบสามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําห ด

ไว้ คือ ระบบจัดการข้อมูล

ของบริษัท เจ้าหนี้-ลูกหน้ี และการ

พัฒนาข้ึน สามารถใช้เป็นต้นแบบใ การพัฒ า

บนเว็บไซต์ และพัฒนาเป็นเวอร์ชันต่อไป

ข้อเสนอแนะ ในการพัฒ าต่อไปควรพัฒนาให้เป็

เวอร์ชันที่สามารถบริหารจัดการระบบผ่า เว็บไซต์ได้

มีระบบจัดการส่ังซื้อแบบออ ไล ์ จะเพิ่ม

การทํางานให้ดีมากยิ่งข้ึน 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 [1] เชาวลิต ขันคํา. NetBeans IDE Serise:

E-Book, 2553. 

) 2

016 

แสดงหน้ารายรับ-รายจ่าย 

แสดงการต้ังค่าระบบ 

โครงงานนี้นําเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ศุภกรไฟเบอร์ จํากัด ผลการพัฒนา

สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน ลูกค้า ส่วนวัตถุดิบ

และการตั้งค่าระบบ โปรแกรมท่ี

เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบงาน

บ เว็บไซต์ และพัฒนาเป็นเวอร์ชันต่อไปได้เป็นอย่างดี 

ในการพัฒนาต่อไปควรพัฒนาให้เป็น

เวอร์ชั ท่ีสามารถบริหารจัดการระบบผ่านเว็บไซต์ได้และ

มีระบบจัดการส่ังซื้อแบบออนไลน์ จะเพิ่มประสิทธิภาพ

. NetBeans IDE Serise: Volume I. 
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[2] พิศณุ กมลภา. โปรแกรมวิเคราะห์และตรวจสอบ

ระบบเครือข่าย. มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์.2552. 

[3] วีระศักด์ิ ซึงถาวร. JAVA PROGRAMING Volumn 
I.กรุงเทพ:บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ันจากัด, 2547. 

[4] “Java คืออะไร”. (20 กุมพาพันธ์ 2558), [Online 
Available] : http://www.com5dow.com/ไข

ปัญหาศัพท์-it/1284-java-คืออะไร.html. 
[5] เชาวลิต ขันคํา. Java OOP Programming. 

E Book., 2553. 
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โฟลวชาร์ป:โปรแกรมแปลงภาษา C# ผ่านผังงาน 

FlowCharp: A Compilation program from flowchart to C# 

ธนณัฏฐ์ ทรงสิริวิทย์1,  ณัฐชนน พัฒนเตชะ2, สาธิษฐ์ นากกระแสร์3 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาเมื่อเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาควิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Email: tananut@nant.co1, rodow_389@hotmail.com2,nak_sathit@rumail.ru.ac.th3 

บทคดัย่อ 
ในปัจจุบันการศึกษาพัฒนาโปรแกรมเป็นข้ันตอนที่ใช้

เวลานาน งานวิจัยน้ีจึงน าเสนอเครื่องมือชื่อว่า โฟลวชาร์ป ส าหรับ
ออกแบบโปรแกรม ผ่านผังงานและแปลงไปเป็นโปรแกรมที่สามาถ
ท างานได้จริงในภาษาซีชาร์ป โดยในกระบวนการแปลงจะใช้
ข้ันตอนวิธีในการอ่านต้นไม้ไวยากรณ์จากข้อมูลผังงานที่ผู้ใช้สร้าง
ข้ึนและน าต้นไม้ที่ได้ไปสร้างรหัสภาษาซีชาร์ป รหัสที่ได้จะน าไป
สร้างไฟล์ที่สามารถประมวลผลเพ่ือแสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
เครื่องมือน้ีได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้หลักการเชิงวัตถุ
ด้วยยูเอ็มแอล จากการด าเนินงานพบว่าเครื่องมือดังกล่าว 
สามารถสร้าง บันทึก ปรับปรุงแก้ไขผังงาน สร้างรหัสต้นภาษาซี
ชาร์ป และท าให้ได้โปรแกรมประมวลผลที่ท างานอย่างถูกต้องตาม
ความต้องการ 

ค ำส ำคัญ: การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ, ยูเอ็มแอล, ผังงาน, 
ต้นไม้ไวยากรณ์ 

Abstract 

Nowadays, there are so many demands on 
professional programmers. However, to be expert in 
programming, it must take a long time to study 
programming. This research formulates FlowCharp as a 
tool for design program by constructing a flowchart 
which C# source code can be created by reading 
abstract syntax tree from flowchart and executable file 
can be generated from resulting source code. The 
proposed tool is analyzed and designed by object 
oriented concept using UML.  From this study found that 

such developed tool can create, save, modify flowchart 
and translate into C# source code. Finally, the derived 
source code is generated to executable file which can 
be processed to get result correctly. 

Keyword: Object Oriented Programming, Flowchart, 
Abstract Syntax Tree, UML 

1. บทน า
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพจะต้อง

เป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมที่
หลากหลาย โดยบุคคลเล่าน้ีจะต้องมีความเข้าใจในภาษาโปรแกรม 
เช่น COBOL, C, C++, C#, Java, Lisp, Python และอื่นๆ 

ในปัจจุบันยังคงมีการเมื่อเป็นดแคลนักพัฒนาโปรแกรม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะนักเขียนโปรแกรมที่มี
ความรู้ความสามารถ ยังคงเป็นที่ต้องการของบริษัทจ านวนมาก 
แต่การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมให้เกิดทักษะและเป็นที่ยอมรับ
น้ันต้องใช้เวลานาน เน่ืองจากแต่ละภาษาโปรแกรมจะมีเอกลักษณ์
และข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน รวมไปถึง วากยสัมพันธ์ (Syntax) ที่
ต่ า งกันออกไป ดัง น้ันการจะเป็น นักพัฒนาโปรแกรมที่มี
ความสามารถจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในแนวคิดหรือข้ันตอนวิธี 
(Algorithm) และยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของ
ภาษาท่ีเลือกใช้อีกด้วย  

ในการเรียนรู้ เ พ่ือ ให้ เป็น นัก พัฒนาโปรแกรมที่ มี
ประสิทธิภาพน้ัน จึงควรมีเครื่องมือหรือสื่อการเรียนการสอนข้ัน
พ้ืนฐานที่ดีและเหมาะสมส าหรับให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ในเรื่องการเขียน
โปรแกรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย อันจะเป็นความรู้พ้ืนฐาน
ที่ดีส าหรับนักเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ผู้พัฒนาเว็บ 
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ผู้พัฒนาโปรแกรม หรือผู้พัฒนาโปรแกรมโทรศัพท์ ซึ่งจะท าให้
สามารถพัฒนาตนเองต่อยอดเป็นนักพัฒนาโปรแกรมที่เชี่ยวชาญ
ในอนาคตต่อไป 

2. ทฤษฎีแลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.1 ผังงาน 

ผังงานคือแผนภาพหรือผังที่ใช้แสดงล าดับของข้ันตอน
การด าเนินงาน [7] โดยเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างคน ผัง
งานแต่ละผังงานจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์และลูกศร 
สัญลักษณ์คือ ข้ันตอนการด าเนินการย่อยๆ ของผังงาน โดยแต่ละ
สัญลักษณ์จะเป็นตัวอธิบายถึงความหมายและรายละเอียดของการ
ด าเนินการที่แตกต่างกันออกไป ลูกศรคือสื่อกลางระหว่าง
สัญลักษณ์ ที่ช่วยอธิบายถึงล าดับการด าเนินการว่าสัญลักษณ์ไหน
ท างานก่อนหรือหลังจากสัญลักษณ์ใด  

2.2 ต้นไม้ไวยากรณ์ (AST: Abstract Syntax Tree) 

ต้นไม้ไวยากรณ์ คือโครงสร้างข้อมูลในรูปต้นไม้ที่แสดง
ถึงโครงสร้างไวยากรณ์ของรหัสภาษาที่ผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนข้ึน 
โดยแต่ละจุดต่อ (Node) ของต้นไม้ จะประกอบไปด้วยค าศัพท์
ของรหัสภาษาและไวยากรณ์ในต้นไม้ ส าหรับไวยากรณ์เองไม่ได้ถูก
ออกแบบมาให้แสดงถึงทุกรายละเอียดของทุกไวยากรณ์ของภาษา
โปรแกรม เพียงแต่ใช้ในการแสดงโครงสร้างไวยากรณ์ของรหัส
ภาษาเท่าน้ัน ตัวอย่างเช่นหากเขียนรหัสภาษาในลักษณ์ if-
condition-then อาจแปลงเป็นหน่ึงจุดต่อ (Node) กับสามกิ่ง 
(Branch) โดยกิ่งแรกจะอธิบายถึงเงื่อนไข กิ่งถัดมาอธิบายถึงค าสั่ง
ที่ท าถ้าเป็นจริง (if-body) และกิ่งสุดท้ายอธิบายถึงค าสั่งท าถ้าเป็น
เท็จ (else-body) รายละเอียดแสดงดังภาพ 1 

Statement 
sequence

if

compare 
op: > assign

If body

assign

variable  
name: a

variable  
name: b

variable  
name: a

variable  
name: c

variable  
name: a

constant: 
5  

ภาพ 1 โครงสร้างต้นไม้ไวยากรณ์ 

2.3 คอมไพเลอร์ (Compiler) 

คอมไพเลอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท าการแปลง
รหัสภาษา ที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรมหน่ึง ไปเป็นอีกภาษา
โปรแกรมหน่ึง โดยส่วนมากมีเป้าหมายในการแปลงภาษา
โปรแกรม เพ่ือใช้ในการสร้างโปรแกรมที่สามารถด าเนินการได้ 
(Executable Program) คอมไพเลอร์มีรายละเอียดข้ันตอนแสดง
ดังภาพ 2 

 
ภาพ 2 ข้ันตอนการท างานของคอมไพเลอร์ 

2.4 การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล (UML: 

Unified Modeling Language) 

ยูเอ็มแอล คือ เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาส าหรับใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ โปรแกรมที่ได้จะมีพ้ืนฐานมาจาก
เทค โน โ ล ยี เ ชิ ง วั ต ถุ  (object-oriented technologies) โ ดย
ข้ันตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วย แผนภาพยูสเคส 
แผนภาพคลาส แผนภาพกิจกรรม และแผนภาพล าดับ 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนวิธี (Algorithm) มัก
ประสบปัญหาในการท าความเข้าใจใน วากยสัมพันธ์ (Syntax) 
ของภาษาโปรแกรม มากกว่าที่จะศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด น้ันๆ ดังที่  Martin C. Carlisle และผู้ ร่ วมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง [6] ที่ร่วมกันพัฒนา “RAPTOR” ซึ่งเป็นระบบการสอน
กระบวนการแก้ปัญหาในแบบข้ันตอนวิธี ที่ถูกใช้สถาบันการศึกษา
ของกองทัพอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา ได้อ้างถึงบทความวิจัยของ 
Shackelford และ LeBlanc ว่า การเลือกสอนภาษาใดภาษาหน่ึง 
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ในวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์น้ัน “ท าให้นักศึกษา
สับสน และไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของวิชา ที่ต้องการสอนเรื่องการ
แก้ไขปัญหาด้วยข้ันตอนวิธี” ผู้ร่วมงานวิจัยจึงน าเสนอ แรบเตอร์ 
(RAPTOR) เครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรม
ผ่านผังงาน เพ่ือช่วยแยกไวยากรณ์ (Syntax) ของภาษาออกจาก
แนวคิดของข้ันตอนวิธี และน าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ในการสอน
ในวิชา “คอมพิวเตอร์เบื้องต้น” ผลที่ได้คือ 95% ของนักศึกษา
เลือกที่จะวาดผังงานในการสอบปลายภาค เมื่อให้นักศึกษาเลือก
ระหว่างการเขียนข้ันตอนวิธีด้วยผังงาน กับการเขียนภาษา
โปรแกรมยุคที่สาม แต่แรบเตอร์ยังเมื่อเป็นดความสามารถในการ
ประมวลผลแถวล าดับ (Array) ส าหรับนักวิจัยในประเทศไทย ก็ให้
ความสนใจกับปัญหาของการสอนน้ีเช่นกัน โดย อรยา ปรีชาพานิช
, สุดา เธียรมนตรี, และอาหมัดอัสมีย์ หะยียามา [3] ได้พัฒนา
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ที่นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
แปลงผังงานเป็นรหัสเทียมแล้ว ยังมีการเพ่ิมเติมความสามารถเพ่ือ
สนับสนุนผู้ใช้ที่เป็นอาจารย์ให้สามารถเพ่ิมโจทย์ปัญหาเข้าสู่ระบบ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียกดูปัญหาที่อาจารย์ท าการจัดเตรียมไว้
ได้อีกด้วย จากการทดสอบพบว่า การที่มีการจัดการสัญลักษณ์ให้
อัตโนมัติ ท าให้ผู้ที่ยังไม่ช านาญเกิดความรู้สึกไม่เป็นอิสระ และยัง
พบข้อจ ากัดว่า การปรับขนาดความกว้าง หรือต าแหน่งของ
สัญลักษณ์ให้เหมาะสม ควรใช้เทคนิคลากแล้ววาง (Drag-and-
Drop) แทนการคลิกเมาส์บนพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผังงานที่วาด
ออกมามีความสวยงาม อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากการแปลงผังงาน
น้ันไม่สามารถด าเนินการได้ เพียงแต่แปลงผังงานเป็นรหัสเทียม
เท่าน้ัน เช่นเดียวกับ แรบเตอร์ ที่เป็นการท างานอยู่แต่เพียงภายใน
ตัวระบบ แรบเตอร์ ยังไม่สามารถสร้างออกมาเป็นโปรแกรมที่ใช้
งานจริง หรือได้รหัสโปรแกรมจริงออกมาได้ Stephen Chen และ 
Stephen Morris [5] มี การ พัฒนาเครื่ อ งมื อชื่ อ ว่ า  “Iconic 
Programmer” ที่มีแนวคิดในการสร้างรหัสจากผังงานที่คล้ายคลึง
กันกับของ [3] และ แรบเตอร์ แต่มีการจ ากัดผังงานให้อยู่ใน
รูปแบบของ ล าดับ, เงื่อนไข และแบบวนเท่าน้ัน เพ่ือง่ายต่อการ

สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผังงานสามารถถูกแปลง
เป็นภาษา Java ได้แต่ยังไม่สามารถสร้างออกมาเป็นโปรแกรมจริง
ที่สามารถท างานได้นอกตัวระบบ Drazen Lucanin และ Ivan 
Fabek [4] ได้พัฒนาโปรแกรมชื่อ “vIDE” ท างานอยู่ภายใต้  
Eclipse IDE ที่น าเสนอวิธีการแปลงผังงานที่สร้างด้วย จีเอมเอฟ 
(GMF : Eclipse Graphical Modeling Framework) เป็นภาษา 
Python โดยมีแนวคิดคือ มองผังงานให้อยู่ในลักษณะกราฟและ
แปลงเป็นภาษา GOTO และน าไปแปลงเป็นภาษา WHILE ที่มอง
ในลักษณะต้นไม้ และจึงน าผลลัพธ์ที่ได้ไปแปลงเป็นรหัสภาษา 
Python อีกครั้งหน่ึง จะเห็นได้ว่า vIDE มีความสามารถในการ
แปลงผังงานเป็นรหัสภาษาได้เหมือนกับ Iconic Programmer แต่ 
vIDE สามารถน าผลลัพธ์จากการแปลงไปด าเนินการได้ภายใน
โปรแกรม วิเชียร วงศ์ค าลือ [2] พบว่าผังงานที่สร้างข้ึนมาสามารถ
อธิบายข้ันตอนการท างานได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
การท างานของผังงานที่วาดข้ึนมาได้ วิเชียร วงศ์ค าลือ จึงได้ท า
การพัฒนา “โปรแกรมวาดผังงาน” ที่สามารถใช้วาดผังงาน บันทึก
งาน น าผังงานที่บันทึกกลับมาแก้ไขใหม่ได้ ตรวจสอบการท างาน
พร้อมทั้งแสดงข้ันตอนการท างานของผังงานที่ผิดพลาด สามารถ
แปลงผังงานที่วาดเป็นรหัสภาษาซี และสามารถด าเนินการได้
ภายในโปรแกรม แต่ยังมี ข้อจ ากัดที่ ว่า สัญลักษณ์รับข้อมูล 
สัญลักษณ์แสดงผล สามารถแสดงตัวแปรได้ตัวแปรเดียวเท่าน้ัน 
สัญลักษณ์ประมวลผล สามารถก าหนดเครื่องหมายตัวด าเนินการ
ได้เพียงหน่ึงเครื่องหมายเช่นกัน สัญลักษณ์เงื่อนไข ซึ่งใช้กับ
โครงสร้าง if, do-while, while สามารถสร้างการเปรียบเทียบโดย
ใช้ตัวด าเนินการตรรกะเชื่อมนิพจน์ได้จ านวนหน่ึงตัวด าเนินการ 
เช่น  i < 5 and i > 2 และโปรแกรมดังกล่ าว ยั ง เมื่ อ เป็ นด
ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสายอักขระ (string) อีกด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการน าเสนอ โฟลวชาร์ป 
(FlowCharp) ที่เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบของโปรแกรม
ผ่านผังงานและสามารถแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยใน

a = 0;
sum = 0;
while ( a == )

                 

            
        

            

              

           
      

          

 
ภาพ 3 โครงสร้างโดยรวมของโปรแกรม โฟลวชาร์ป (FlowCharp) 
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การพัฒนาการศึกษาให้ผู้เริ่มศึกษาในภาษาคอมพิวเตอร์ได้เข้าใจ
ในไวยากรณ์ของภาษา C# จากการแปลงผังงานเป็นรหัสภาษา 
โดยผังงานที่วาดสามารถอ่านออกมาเป็นต้นไม้ไวยากรณ์ (AST : 
Abstract syntax tree) และน าต้นไม้ไวยากรณ์ไปสร้างรหัสภาษา 
C# ในข้ันตอนวิ ธีการสร้ าง รหัสภาษา น้ันจะท าห น้าที่ เ ป็ น 
คอมไพเลอร์ (Compiler) ที่ท าการแปลงผังงานไปเป็นภาษา
โปรแกรม C# ซึ่งมีข้ันตอนการท างาน 2 ข้ันตอนคือ การวิเคราะห์
ไวยากรณ์ และการสร้างรหัส โครงสร้างโดยรวมแสดงดังภาพ 3 

3. วิธีการและแนวคิดในการแก้ปัญหา 

3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยยูเอ็มแอล 

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสามารถแสดง
องค์ประกอบของยูสเคสแสดงได้ดังภาพ 4 และรายละเอียดของ
คลาสแสดงดังภาพ 5 

         

                                   

                    

                              
           

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>><<extend>>

 
ภาพ 4 แผนภาพยูสเคสของโฟลวชาร์ป 
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ภาพ 5 แผนภาพคลาส (Class Diagram) 
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3.2 การวเิคราะห์ไวยากรณ์ (Syntax Analysis) 

ข้ันตอนน้ีเป็นการสร้างต้นไม้ไวยากรณ์จากผังงานที่วาด
ข้ึนไป โดยข้ันตอนการสร้างจะไม่ใช่การแปลงผังงานเป็นต้นไม้ 
เน่ืองจากโครงสร้างโปรแกรมถูกออกแบบมาให้เก็บข้อมูลที่จ าเป็น
ในการสร้างต้นไม้ จึงสามารถอ่านข้อมูลผังงานออกมาเป็นต้นไม้
ไวยากรณ์ได้ทันที สามารถอธิบายได้ว่าในขณะที่ผังงานถูกวาดข้ึน
โดยผู้ใช้ ต้นไม้ไวยากรณ์จะถูกสร้างข้ึนทันทีในระหว่างที่ผู้ใช้ท า
การพัฒนาโปรแกรม 

สัญลักษณ์จากแผนภาพคลาสในภาพ 5 แต่ละชนิดจะมี
ตัวชี้ (Pointer) ที่ท าการเก็บที่อยู่ของสัญลักษณ์ถัดไป สัญลักษณ์
ทุกตัวสามารถบันทึกค าสั่งที่ใช้ในการสร้างรหัสภาษาได้ ยกเว้น
สัญลักษณ์ตัวเชื่อม สัญลักษณ์เริ่มต้น และสัญลักษณ์สิ้นสุด เท่าน้ัน
ที่ไม่สามารถท าได้ 

ในกลุ่มของสัญลักษณ์ที่สามารถบันทึกค าสั่งที่ใช้ในการ
สร้างรหัสภาษาบางสัญลักษณ์มีความสามารถเปลี่ยนทิศทางการ
ด าเนินงานได้ คือ สัญลักษณ์ตัดสินใจ สัญลักษณ์ตัดสินใจก่อนวน 
สัญลักษณ์วนก่อนตัดสินใจ สัญลักษณ์วนตามรอบ และสัญลักษณ์
วนตามรอบ สัญลักษณ์เหล่าน้ีจะมีตัวชี้ 2 ตัวด้วยกัน คือ ตัวชี้เมื่อ
เป็นจริง (true) และตัวชี้เมื่อเป็นเท็จ (false) 

 

3.2.1 การแปลงต้นไม้ไวยากรณ์จากผังงานโครงสร้าง
แบบล าดับ 

การแปลงต้นไม้ไวยากรณ์จากผังงานน้ัน ระบบจะท าการ
ตรวจสอบหาจุดเริ่มต้นของผังงานที่เรียกว่า สัญลักษณ์เริ่มต้น อ่าน
ข้อมูลของค าสั่งที่ ถูกบันทึกอยู่ในแต่ละสัญลักษณ์ และท าการ
แปลงข้อมูลของสัญลักษณ์ถัดไปผ่านตัวชี้จนกระทั้งพบสัญลักษณ์
สิ้นสุด จากภาพ 6 ในกรอบคือการบันทึกข้อมูลเข้าไปในแต่ละ
สัญลักษณ์ ส่วนภาพ 7 คือผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงผังงาน 

 
ภาพ 6 ตัวอย่างผังงานโครงสร้างแบบล าดับ 

Statement 
sequence

declare assign display

type: 
string

variable 
name: 

message

variable  
name: 

message

expression: 
 Hello 
world 

expression
: message  

ภาพ 7 ตัวอย่างต้นไม้ไวยากรณ์ที่อ่านจากผังงานโครงสรา้งแบบ
ล าดับ 

3.2.2 การแปลงต้นไม้ไวยากรณ์จากผังงานโครงสร้าง
แบบเลือกท า 
การแปลงต้นไม้ไวยากรณ์จากผังงานที่มีโครงสร้างแบบ

เลือกท าน้ัน จะเป็นการแปลงผังงานแบบล าดับตามปกติ จนกระทั่ง
โปรแกรมท าการแปลงข้อมูลเงื่อนไขที่อยู่ในสัญลักษณ์ตัดสินใจ 
ระบบจะท าการแปลงสัญลักษณ์ในส่วนเมื่อเป็นจริง (true) ก่อน
เมื่ออ่านไปจดเจอสัญลักษณ์ตัวเชื่อมที่ระบุ ว่าเป็นจุดจบของ
สัญลักษณ์เลือกท าน้ันๆ การแปลงสัญลักษณ์จะถูกย้อนกลับไปที่
สัญลักษณ์ตัดสินใจ โดยครั้งน้ีจะไม่มีการแปลงข้อมูลเงื่อนไขใน
สัญลักษณ์ แต่จะเริ่มอ่านสัญลักษณ์ในส่วนเมื่อเป็นเท็จ (false) 
อ่านจนกระทั้งพบสัญลักษณ์ตัวเชื่อม และสิ้นสุดการแปลงผังงาน
โครงสร้างแบบเลือกท าภาพ 8 แสดงตัวอย่างผังงานงานที่บันทึก
ข้อมูลก่อนอ่านออกมาเป็นต้นไม้ไวยากรณ์ ส่วนภาพ 9 แสดงต้นไม้
ไวยากรณ์ที่เป็นผลลัพธ์จากการแปลง 
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ภาพ 8 ตัวอย่างผังงานโครงสร้างแบบเลือกท า 

Statement 
sequence

if

compare 
op: > assign

If body

assign

variable  
name: a

experssion: 
b

variable  
name: a

expression: 
c

expression: 
a

expression: 
5

 
ภาพ 9 ตัวอย่างต้นไม้ไวยากรณ์ที่อ่านมาจากผังงานโครงสร้าง

แบบเลือกท า 

3.2.3 การแปลงต้นไม้ไวยากรณ์จากผังงานโครงสร้าง
แบบท าซ ้า 
การแปลงต้นไม้ไวยากรณ์จากผังงานที่มีโครงสร้างแบบ

วนซ้ าจะเกี่ยวเน่ืองกับสัญลักษณ์ประเภทวนซ้ า ประกอบไปด้วย 
สัญลักษณ์วนก่อนตัดสินใจ (Do White Loop) สัญลักษณ์ตัดสินใจ
ก่อนวน (While Loop) และสัญลักษณ์วนตามรอบ (For Loop) 
ภาพ 10 แสดงตัวอย่างผังงานโครงสร้างแบบท าซ้ า ส่วนต้นไม้
ไวยากรณ์ที่ได้จะแสดงดังภาพ 11 โดยมีข้ันตอนการแปลงดังน้ี 

1. เมื่ออ่านผังงานแบบล าดับตามปกติ จนกระทั่งพบสัญลักษณ์
ตัวเชื่อม ระบบจะตรวจสอบว่าสัญลักษณ์น้ีถูกระบุว่าเป็น
จุดสิ้นสุดของสัญลักษณ์ประเภทวนซ้ าหรือไม ่

2. หากเป็นจุดสิ้นสุดของสัญลักษณ์ประเภทวนซ้ า ระบบจะท า
การบันทึกข้อมูลเงื่อนไขของสัญลักษณ์ดังกล่าวในกิ่งเงื่อนไข
ในต้นไม้ไวยากรณ์ดังภาพ  

3. ท าการแปลงข้อมูลของสัญลักษณ์ที่อยู่ในส่วนเมื่อเป็นจริง 
(true) ข้อมูลที่ ไ ด้จะถูกน าไปบันทึกในกิ่งบอด้ี ในต้นไม้

ไวยากรณ์ดังภาพ  ท าการแปลงไปจนกระทั้งพบสัญลักษณ์
ตัวเชื่อม ที่อยู่ในข้ันตอนที่ 1 

4. เมื่อพบตัวเชื่อมที่อยู่ในข้ันตอนที่ 1 ระบบหยุดอ่านข้อมูลจาก
ตัวชี้ เมื่ อ เป็นจริง (true) และเสร็จสิ้นการแปลงผังงาน
โครงสร้างวนซ้ า ส่วนข้อมูลที่อยู่ในตัวชี้ เมื่อเป็นเท็จ (false) 
จะเป็นค าสั่งที่ท างานหลังค าสั่งวนซ้ าท างานเสร็จ 

 
ภาพ 10 ตัวอย่างผังงานโครงสร้างแบบท าซ้ า เมื่อใช้สัญลกัษณ์

ตัดสินใจก่อนวน 

Statement 
sequence

while

compare 
op: < assign

variable  
name: 
index

expression: 
index + 1

expression: 
index

expression: 5  
ภาพ 11 ตัวอย่างต้นไม้ไวยากรณ์ที่อ่านมาจากผังงานโครงสร้าง

แบบท าซ้ า เมื่อใช้สัญลักษณ์ตัดสินใจก่อนวน 

3.3 การสร้างรหัส (Code Generation) 

ในข้ันตอนตอนน้ีจะเป็นกล่าวถึงข้ันตอนวิธีในการสร้าง
รหัสภาษา C# โดยการน าต้นไม้ไวยากรณ์ที่ได้จาก การวิเคราะห์
ไวยากรณ์ มาท าการแวะผ่านต้นไม้ (Tree traversal) โดยการ
ค้นหาในแนวลึก (Depth-first search) เพ่ืออ่านข้อมูลที่อยู่ในแต่
ละจุดต่อ (Node) ออกมา และน าผลลัพธ์จากการแปลงมาท าการ
ต่อเป็นสายอักขระ ค าศัพท์ (Language Construct) ที่ได้มาจาก
ผังงานน้ัน จะใช้สัญลักษณ์หรือไวยากรณ์จากภาษา C# สาย
อักขระที่ได้จึงเป็นรหัสภาษา C# 
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4. ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังน้ี 

4.1 รายละเอียดของโปรแกรม 

โปรแกรมโฟลวชาร์ป (FlowCharp) เป็นโปรแกรมที่มี
หน่ึงหน้าจอ สามารถแยกหน้าจอโปรแกรมออกได้เป็น 4 ส่วน ดัง
ภาพ 12 ประกอบไปด้วยหน้าต่างเหล่าน้ี  A.เมนู  B.หน้าต่าง
สัญลักษณ์ผังงาน  C.หน้าต่างแสดงผล  D.หน้าต่างคุณสมบัติ 

 
4.2 รายละเอียดการใช้งานโปรแกรม 

วิธีการสร้างผังงานด้วยโปรแกรม FlowCharp น้ัน จะใช้
การเทคนิคการลากแล้ววาง (Drag-and-Drop) โดยการใช้เมาส์
คลิ๊กสัญลักษณ์ในหน้าต่างสัญลักษณ์ผังงาน และลากสัญลักษณ์น้ัน
ไปวางในหน้าต่างแสดงผลผังงาน  สัญลักษณ์ผังงานแต่ละ
สัญลักษณ์ต้องสามารถท าการเชื่อมกันด้วยเส้น เพ่ือเป็นการบอก
ล าดับการท างานของผังงานน้ันๆ วิธีการเชื่อมสัญลักษณ์ผังงานเข้า
ด้วยกนัใช้เทคนิคการลากวางเช่นเดียวกัน 

หลังจากที่ผู้ใช้ท าการสร้างผังงานเสร็จ ผังงานน้ันจะยัง
ไม่สามารถน าไปด าเนินการให้ เพราะผังงานดังกล่าวยังเมื่อเป็นด
ข้อมูลของค าสั่งที่ในการสร้างรหัสภาษา ผู้ใช้จะต้องการท าคลิ๊ก
สัญลักษณ์เพ่ือเลือกที่จะกรอกค าสั่งในการท างานเข้าไปใน
สัญลักษณ์ในหน้าต่างคุณสมบัติแสดงดังภาพ 13 

 
ภาพ 13 ตัวอย่างการกรอกค าสั่งลงไปในสัญลักษณ ์

เมื่อผู้ใช้ได้ก าหนดข้ันตอนค าสั่งลงไปในแต่ละสัญลักษณ์ 
ผู้ใช้สามารถกดปุ่มด าเนินการ โปรแกรมจะท าการแปลงผังงานไป
เป็นรหัสภาษา C# รหัสภาษาที่ได้จากการแปลงจะมีค าแนะน า 
(Comment) ก ากับทุกส่วนของรหัส เพ่ืออธิบายว่าค าสั่ งไหน
เก่ียวเน่ืองกับสัญลักษณ์ใดดังภาพ 14  

 
ภาพ 14 ผลลัพธ์การแปลงผงังานเป็นรหัสภาษา C# 

//Declare Variable 
 
int a; 
int b; 
int temp; 
a = 10; 
b = 20; 
 
//end Declare Variable 
 
//Swap a and b 
 
temp = a; 
a = b; 
b = temp; 
 
//end Swap a and b 

A 

B C D 

ภาพ 12 หน้าจอโปรแกรมโฟลวชาร์ป (FlowCharp) 
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5. สรุปผลการด าเนินงาน 

โปรแกรมผังงานที่ได้เป็นการช่วยส่งเสริมสื่อการสอน
ของวิชา “ข้ันตอนวิธีเบื่องต้น” ที่ได้มีการใช้สื่อการสอนของผังงาน
เข้ามาเก่ียวข้อง โดยโปรแกรมดังกล่าวจะสามารถแปลงผังงานเป็น
รหัสภาษาซีชาร์ป ท าให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจในตรรกะของผังงาน 
และสามารถแปลงเป็นโปรแกรมที่สามารถประมวลผลได้ผลลัพธ์
ถูกต้อง 

ในการวัดผลการท างานของโปรแกรมโฟลวชาร์ป 
ผู้พัฒนาได้เลือกโจทย์ข้อที่ 1 จากเว็บไซต์ที่รวบรวมโจทย์ด้าน
คณิตศาสตร์ http://www.projecteuler.com คือ “หาผลรวม
ของเลขที่หาร 3 หรือ 5 ลงตัวต้ังแต่ 1 ถึง 999” โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 5 ท่านท าการสร้างโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาน้ีด้วย
โปรแกรมโฟลวชาร์ป และน ารหัสภาษาที่ได้ไปท าการค านวณ
คุณภาพด้วยเครื่องมือ “Code Metric” ใน Visual Studio 2015 
เปรียบเทียบกับโค๊ดตัวอย่างจ านวน 5 ตัวอย่างที่สุ่มเลือกจาก
ผู้เข้าร่วมเล่นแก้ปัญหาในเว็บไซต์ดังกล่าวแนะน าไว้ [8] ซึ่งได้ผลดัง
ตารางที่ 1 

จะเห็นได้ว่า การใช้โฟลวชาร์ปในการสร้างรหัสภาษา
ข้ึนมาน้ัน สามารถให้ค าตอบที่ถูกต้อง และได้ผลใกล้เคียงกับการ
เขียนเป็นรหัสภาษาโดยตรง แต่มีจ านวนบรรทัดมากกว่าเล็กน้อย 
แต่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 ท่าน เลือกที่จะ
แก้ปัญหาน้ีด้วยวิธีแบบ Imperative Programming ทั้งที่อันที่จริง
แล้วปัญหาน้ีสามารถเลือกแก้โดยการประยุกต์ใช้สูตรค านวณทาง
คณิตศาสตร์ตามทฤษฎี “Arithmetic Progression” ได้เช่นกัน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของโปรแกรมใน
อนาคตจะมีการพัฒนาโปรแกรมโฟลวชาร์ป ให้สามารถท าการดี
บัก เพ่ือตรวจสอบข้ันตอน ให้สามารถสร้างฟังก์ชั่นย่อยได้ อีกทั้ง
ให้สามารถปรับขนาดตัวอักษรในสัญลักษณ์ได้ ส าหรับสัญลักษณ์

วนตามรอบจะให้มีการปรับค่าสิ้นสุดเป็นตัวแปร และให้โปรแกรม
สามารถสร้างรหัสภาษาในระหว่างการวาดผังงานได้ 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tool/Language FC FC FC FC FC C# C# VB VB VB 
Maintainability Index 71 71 71 69 70 86 76 72 65 65 

Cyclomatic Complexity 5 5 5 5 5 3 5 3 4 4 

Class Coupling 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

Lines of Code 10 11 11 13 12 5 7 4 8 8 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบเมตริกของรหัสภาษาที่ได้จากโปรแกรมโฟลวชาร์ป (FC: FlowCharp) กับภาษาอื่นๆ 
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ระบบการจัดการสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

Exit Exam Management System for School of Information Technology, 
Mae Fah Luang University  

ิรัลพัชร มารเขต ิธี 
าขา ิ กรรมซ ฟต์แ ร์  านัก ิชาเทคโนโลยี าร นเท  

ม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง 
. . . .  

บทคัดย่อ 
 ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำ
หลวง จัดกำรสอบวัดควำมรู้ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ซึ่งกำรด ำเนินกำรจัดสอบอยู่ในรูปแบบเอกสำร
ทั้งหมดท ำให้เกิดปัญหำเรื่องกำรเก็บข้อมูลกำรสอบ ควำม
ล่ำช้ำในกำรประเมินผลสอบ นอกจำกนี้ข้อมูลในกำรสอบแต่
ละครั้งยังยำกต่อกำรเก็บรักษำ ดังนั้นเพื่อปรับปรุงรูปแบบ
กำรท ำงำนดังกล่ำว จึงได้พัฒนำระบบกำรจัดกำรสอบวัด
ควำมรู้ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ซึ่งมีฟังก์ช่ัน
กำรท ำงำนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดสอบ เช่น กำรอัพ
โหลดไฟล์ข้อสอบ กำรสร้ำงชุดข้อสอบ กำรก ำหนดรอบของ
กำรสอบในแต่ละปีกำรศึกษำ รวมไปถึงกำรประเมินผลสอบ 
กำรพัฒนำระบบเป็นรูปแบบเว็บแอพพลิเคช่ันโดยใช้ภำษำ 
Java และใช้ Java Server Faces เป็น Framework หลัก 
ในกำรพัฒนำ ร่วมกับโปรแกรมฐำนข้อมูล MySQL ใน
จัดเก็บข้อมูลกำรจัดกำรข้อสอบและผลกำรสอบในองค์กร 

According to the policy in School of 
Information Technology, students of all major 
have to pass the exit exam for graduation which 
is arranged two or three times per semester. In 
school of Information Technology, the exit exam 
management is a manual work on paper based 
which requires many people to get involve. For 
instance, secretary has to ask for the exam 
papers from each responsible teacher, then print 
out the exam, after students take the exam, 

responsible teachers have to evaluate the exam 
of student then send the score back to teacher 
coordinator, teacher coordinator summarize total 
score from different exam subjects and assign 
evaluation result; “pass” or “fail” to student. 
Besides, secretary announces an exam result to 
students by posting on the announcing board. For 
above situation, it is difficult to manage data and 
may cause the data loss.  

Therefore, the exit exam management system 
is developed to improve working process to be 
more efficient. This system is based on a web 
application that developed to solve the problems 
and allows the user to perform the act easier. 
This application uses Java Server Faces 
framework as the main language for 
development, glassfish server and MySQL for 
creating a database which can store important 
data that use in the organization. 

ค าส าคัญ: กำรสอบวัดควำมรู้ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ, Java 
Server Faces framework 
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1. บทน า
ระบบการจัดการ บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก า

ระดับปริญญาตรีคื การจัดการ บประจ าปีการ ึก าข ง
ทุก  านั ก ิ ชาข งม า ิทยาลั ยแม่ ฟ้ า ล ง  ถื เป็ น
กระบ นการที่  าคัญในการประเมินค ามรู้พื้นฐานข ง
นัก ึก าที่จะ  าเร็จการ ึก าในแต่ละปีการ ึก า ปัจจุบัน
การจัดการข้ มูลการ บยังคงจัดเก็บในรูปแบบเ ก าร 
และมีขั้นต นการจัดท าการ บ ลายขั้นต นร มไปถึงการ
ประ านงานในแต่ละขั้นต นนั้นจะต้ งประ านงานกับ
บุคลากรใน งค์กร ลายคนจึงท าใ ้เกิดปัญ าในเรื่ งเ ลา
ประ านงาน การเก็บรัก าข้ มูลที่ ืบเนื่ งจากมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเรื่ ย และง่ายต่ การช ารุด รื ูญ าย ีกด้ ย 

ด้ ยเ ตุดังกล่า  โครงงานนี้จึงได้มีการเ น การพัฒนา
ระบบการจัดการ บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก าระดับ
ปริญ ญ าตรี  (     ) ซึ่ ง
พัฒนาเ ็บไซต์ด้ ยภา า  โดยใช้    

 ที่มีโครง ร้าง ถาปัตยกรรมซ ฟต์แ ร์แบบ 
   ( )  เป็น ลักในการพัฒนา 

และใช้  ในการ ร้างฐานข้ มูลเพื่ เก็บข้ มูลที่
 าคัญ  า รับการ บ ร มไปถึงผลประเมินการ บข ง

นัก ึก าเช่นกัน  เพื่ ช่ ยใ ้ บุคลากรข ง  านัก ิชา
เทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง มีแน
ปฏิบัติที่ดีและมีประ ทิธิภาพในการจัดการข้ มูลการ บ ัด
ค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก า ่งผลใ ้ข้ มูลข งการ บ
ามารถเก็บรัก าได้ ย่างปล ดภัย โปร่งใ  ร มไปถึงผล

ประเมินการ บมีค ามถูกต้ งแม่นย า และเกิดผลดีต่ การ
ท างานข งบุคลากรใน  านักเทคโนโลยี าร นเท   

2. กระบวนการพัฒนาระบบ
.  เครื่ งมื และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 

.  คื โปรแกรมที่ใช้  า รับพัฒนาภา า 
ซึ่งโปรแกรม  เป็นโปรแกรม นึ่งที่ใช้ในการพัฒนา 

  ได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ และเนื่ งจาก 
 เป็นซ ฟต์แ ร์   ที่พัฒนาขึ้นเพื่ ใช้

โดยนักพัฒนาเ ง ท าใ ้ค ามก้า น้าในการพัฒนาข ง 
 เป็นไป ย่างต่ เนื่ งและร ดเร็  

.  คื    ที่ เป็ น  
 ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริ ัท   เพื่

ใช้เป็น  ที่มีประ ิทธิภาพ  า รับนักพัฒนา ภาย ลัง 
บริ ั ท    พัฒนาต่ และยั งคงเป็ น

ซ ฟต์แ ร์ฟรีและได้เปลี่ยนช่ื ใ ม่เป็น   
  

.    เป็น    ที่
มุ่งเน้นไปทาง   ที่มาพร้ มกับแท็ก  า รับ
การ กแบบมากก ่า  แท็กที่พร้ มใช้งานในการพัฒนา 

 เ ็บแ ปพลิเคช่ันและท าใ ้ งค์ประก บข ง  
 ใ ม่ท่ีน ามาใช้ง่ายต่ การใช้งาน   

.    ( ) คื  ถาปัตยกรรม
ซ ฟต์แ ร์ชนิด นึ่ ง  ซึ่ งในขณะนี้ ถื ่ า เป็นแบบแผน

ถาปั ตยกรรม (  ) ที่ ใ ช้ ใน าขา
ิ กรรมซ ร์ฟแ ร์ รูปแบบ  แบ่งโครง ร้างการ

ท างาน กเป็น  ่ น คื    และ  

ภาพที่ .  ขั้นต นการท างานข ง  

( )  คื  ่ นที่ใช้ในการติดต่ กับฐานข้ มูล 
ซึ่งท า น้าที่ในการดึงข้ มูลขึ้นมาจากฐานข้ มูล 
และท าการจัดการข้ มูลต่ าง ไ ้ ในรูปแบบที่
เ มาะ ม 
( )  คื ่ นที่จะน าข้ มูลจาก  ไปใช้
แ ดงผล ใ ้ ผู้ ใ ช้ เ ็ น ผ ลลัพ ธ์ กม าใน   

  
( )  คื ่ นที่จะค ยรับ  จาก 

 เข้ามาแล้ น าค า ั่ งไปประม ลผล เพื่
ั่งงาน  และ  ใ ้ประม ลผล กมา 

.   เป็ น    ที่ ช่ ย ในการ
พัฒนา    า รับ    
ซึ่ง   จะช่ ยใ ้การพัฒนา   
นั้นง่ายมากขึ้น ีกทั้งยังมี  เฉพาะตั ที่คล้ายกับ  

 ในการ กแบบ เ ็บไซต์ ีกด้ ย   

.  การพัฒนาระบบตามกระบ นการทางซ ฟต์แ ร์ 
 การร บร มค ามต้ งการเป็นกระบ นการแรก  า รับ
การพัฒนาระบบ มีการประชุมและการ ัมภา ณ์  า รับการ
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รับค ามต้ งการจากบุคคลากรข ง  านัก ิชาเทคโนโลยี
าร นเท  กระบ นการที่ ง ลังจากได้รับค ามต้ งการ

จากผู้ใช้งานเป็นการ ิเคราะ ์และ กแบบต้นแบบจ าล ง
เพื่ ใ ้ผู้ใช้งานได้ทดล งและยืนยันค ามต้ งการใ ้ถูกต้ ง 

ากผู้ใช้งานย มรับต้นแบบจ าล งร มถึงการ กแบบ
ฐานข้ มูลที่  าคัญเ ร็จ ิ้น จะเป็นกระบ นการพัฒนาระบบ
ตามค ามต้ งการข งผู้ใช้ที่ได้ตกลงและ กแบบต้นแบบ
จ าล งไ ้ เมื่ ระบบได้รับการด าเนินการเ ร็จ ิ้นจะมีการ
ทด บระบบใน ่ นต่าง เพื่ ค าม มบูรณ์ข งระบบ ใน
กรณีที่มีข้ บกพร่ งบาง ย่างจากการท างานข งระบบ
จะต้ งมีการแก้ไขข้ บกพร่ งทั้ง มดและตร จ บระบบ
ีกครั้งก่ น ่งม บระบบใ ้กับผู้ใช้งาน กระบ นการ ุดท้าย
่งม บระบบที่ มบูรณ์ใ ้กับผู้ใช้งานและร การย มรับ
 า รับการทด บระบบโดยผู้ใช้งานพร้ มทั้งคู่มื การใช้

งานระบบที่ถูกต้ ง ากผู้ใช้งานย มรับระบบที่ ่งม บไป
แล้ นั้นและพบข้ บกพร่ งในการท างานข งระบบ ผู้พัฒนา
จะต้ งมีการแก้ไข ิ่งบกพร่ งที่ผู้ใช้งานพบต่ ไป 

.  การ ิเคราะ ์และ กแบบระบบ 
 การพัฒนาระบบใน ่ นข งการ ิเคราะ ์และ กแบบ
ระบบนั้นได้มีการเก็บข้ มูลจากการ ัมภา ณ์คณะ าจารย์
และบุคลากรที่เกี่ย ข้ ง ร มไปถึง ึก าจากกระบ นการ

บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก าระดับปริญญาตรีข ง
 านัก ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง 

โดย ามารถจ าแนกผู้ใช้งาน กเป็น  ประเภท ได้แก่  
. ผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นผู้จัดการข้ มูลผู้ ใช้งานระบบ

ร มถึงใน ่ นข งการจัดการข้ มูลการ บและคะแนน
บ  

. าจารย์ประจ า ิชาเป็นผู้จัดการใน ่ นข งการ ก
ข้ บและการ ัพโ ลดคะแนน บเมื่ ท าการ บเ ร็จ
ิ้น  

. ผู้ประ านงาน าขา ิชาเป็นผู้จัดการข้ มูลข้ บใน
แต่ละครั้งและตร จ บค ามถูกต้ งข งข้ บร มไปถึง
คะแนนการ บ ลังจากนัก ึก าได้ท าการ บเ ร็จ ิ้น  

. นัก ึก าเป็นผู้เข้าถึงผลการ บข งตนเ งในแต่ละ
ครั้ง ซึ่งมีกระบ นการท างานเป็นไปตาม ภาพที่ .  

ภาพที่ .     ข งระบบการจดัการ
บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก าระดับปริญญาตรี 

จากภาพที่ .  ามารถ ธิบายการท างานข งผู้ใช้งาน
ระบบการจัดการ บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก าระดับ
ปริญญาตรีได้ดังต่ ไปนี้ 

ระบบการลงช่ื เข้าใช้ เป็นการลงช่ื เข้าใช้งานในระบบ 
ท าการรับช่ื ผู้ใช้และร ั ผ่านจากผู้ดูแลระบบ ในการลงช่ื
เข้าใช้นั้นผู้ใช้งานในแต่ละประเภทจะ ามารถเข้าถึงระบบได้
ต่างกันและ ามารถเปลี่ยนร ั ผ่านได้ด้ ยตนเ ง 

การจัดการ มาชิก เป็นระบบ  า รับผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล
ระบบ ามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบซึ่งจะแยก กเป็น 
 ประเภท ดังนี้ .การลงทะเบียนผู้ใช้งานทีละคนโดยการ

กร กข้ มูลในระบบทีละคน . การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
พร้ มกัน ลายคนซึ่งในประเภทที่  นี้ จะเป็นการ ัพโ ลด
ไฟล์ผู้ใช้งานตามแบบฟ ร์มที่ระบบมีใ ้ดา น์โ ลด ลังจาก
นั้นท าการเพิ่มข้ มูลผู้ใช้งานและ ัพโ ลดไฟล์เข้าระบบ ีก
ทั้ งยั งค้น าผู้ ใช้งาน แก้ ไขข้ มูลพื้นฐาน ร มถึงการ
เปลี่ยนแปลงร ั ผ่านเมื่ ผู้ใช้งานต้ งการได้ 

จัดการ าขา ิชา เป็นการจัดการข้ มูล าขา ิชา  า รับ
การ บเพื่ แยกผู้ใช้งานตาม าขา ิชาที่มี ยู่ในระบบ ใน
่ นน้ีผู้ดูแลระแบบเป็นผู้แก้ไขข้ มูลได้แต่เพียงผู้เดีย   

จัดการราย ิชา เป็น ่ นการจัดการ  า รับผู้ดูแลระบบ
ามารถเข้าถึงการเพิ่มราย ิชา บที่นัก ึก าระดับปริญญา

ตรีข ง  านัก ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ใช้ บในแต่ละ
าขา ิชาจัด บ 
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จัดการข้ บ เป็นกระบ นการท างานข ง าจารย์ที่
ามารถท าการ ัพโ ลดไฟล์ข้ บข งแต่ละ ิชา แก้ไข

ข้ มูลไฟล์ข้ บ ซึ่งเป็นข้ มูล ่ น  าคัญ  า รับใช้ในการ
บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก าระดับปริญญาตรี 
จัดการชุดข้ บ การจัดการชุดข้ บ ลังจากมีการ

ัพโ ลดข้ บเ ร็จ ิ้น ผู้ประ านงานแต่ละ าขา ิชาจะ
ท าการเลื กข้ บแล้ จัดการแยกเป็นชุดตาม าขา ิชา
เพื่ ใช้ในการ บ 

จัดการร บการ บ เป็นกระบ นการต่ เนื่ งจากการ
จัดการชุดข้ บเป็นการท างานใน ่ นข งผู้ประ านงาน
าขา ิชาที่จะต้ งท าการก า นดร บการ บในแต่ละภาค

การ ึก าที่จะท าการ บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก า
ระดับปริญญาตรี 

ดา น์ โ ลดข้ บ ผู้ ดู แลระบบ าจารย์  และผู้
ประ านงาน ามารถดา น์โ ลดข้ บ ลังจากท าการ ัพ
โ ลดข้ บเพื่ ตร จ บค ามถูกต้ งข งข้ บ 

จัดการคะแนน บ เป็นระบบการจัดการคะแนน บที่
มีกระบ นการท างานข งผู้ใช้งานทั้ง ผู้ประ านงาน และ 
ผู้ดูแลระบบ ามารถ ธิบายการท างาน ดังต่ ไปนี้  

การจัดการเกณฑ์การประเมิน เป็นการก า นดเกณฑ์
ประเมิน  า รับการ บข งนัก ึก าทุก าชา ิชา ซึ่งผู้
ประ านงานแต่ละ าขา ิชาจะเป็นผู้ก า นดเกณฑ์การ
ประเมินในระบบเพื่ ท าการค าน ณผล บ 

การ ัพโ ลดไฟล์คะแนน บ ตามแบบฟ ร์มที่ดา น์
โ ลดได้จากระบบ โดยการ ัพโ ลดคะแนน บนั้นจะเป็น
การท างานใน ่ นข งผู้ประ านงานแต่ละ าขา ิชา ท าการ
ัพโ ลดคะแนน บทุกราย ิชาข งนัก ึก าตามที่
าขา ิชาได้ก า นดไ ้ เมื่ ท าการ ัพโ ลดคะแนน บเ ร็จ
ิ้น ผู้ดูแลระบบจะท าการตร จ บคะแนน บข ง

นัก ึก าทุก าขา ิชาเพื่ ค ามถูกต้ งข งผลการ บ  
ดูผล บ เป็นระบบดูผล บที่ผู้ใช้ทุกคน ามาเข้าถึงได้ 

โดยแบ่ง กเป็น  ประเภทดังนี้  
.การดูผล บแบบ าขา ิชา ซึ่งใน ่ นนี้มีผู้ใช้งานเป็น

าจารย์ ผู้ประ านงานและผู้ดูแลระบบ ามารถเข้าถึงและดู
ผล บข งนัก ึก าได้ทุก าขา ิชา ระบบจะท าการแบ่ง
การดูผล บเป็น  แบบ แบบที่  ดูคะแนน บข ง
นัก ึก าแต่ละ าขา ิชาและตามราย ิชาในแต่ละครั้งข ง
การ บ แบบที่  ดูผล บแบบ ภาพร มโดยระบบจะ
แ ดงคะแนนท่ีดีที่ ุดข งนัก ึก าในแต่ละราย ิชาตามที่ า
ชา ิชาได้ก า นดไ ้ พร้ มแ ดงทั้งผลการ บ ผ่าน รื ไม่
ผ่าน  

. การดูผล บ  า รับนัก ึก า ซึ่งใน ่ นน้ีจะ ามารถ
ดูผลการ บได้เฉพาะข งตนเ งเท่านั้น นัก ึก า ามารถดู
ผล บได้  แบบ แบบที่  ระบบจะแ ดงผลคะแนนข ง
นัก ึก าตามราย ิชาที่นัก ึก าได้ท าการ บท้ัง มด แบบ
ที่  ระบบจะแ ดงผลคะแนน บที่ดีที่ ุดข งทุกราย ิชา
พร้ มท้ังแ ดงผล บผ่าน รื ไม่ผ่าน  

3.ผลการพัฒนาระบบ
 ผลจากการพัฒนาระบบการจัดการ บ ัดค ามรู้ก่ น
 า เ ร็ จ ก า ร ึ ก า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี (   

  ) ได้ระบบเ ็บไซต์ที่ ามารถจัดการ
ข้ มูลการ บได้ดังต่ ไปนี้ 

ภาพที่ .  น้า  า รับเข้า ู่ระบบ 

จากภาพท่ี .  การเข้า ู่ระบบการจัดการ บ ัดค ามรู้
ก่ น  าเร็จการ ึก าระดับปรญิญาตร ี ามารถท าได้โดยการ
ใ ่ช่ื ผู้ใช้และร ั ผ่าน กรณีที่จะมีร ั ผ่านนั้นจะต้ งเป็น
าจารย์(ผู้ กข้ บ) ผู้ประ านงาน ผู้ดูแลระบบและ

นัก ึก าที่มี ิทธิ์  า รับการ บ จะต้ งมีฐานข้ มูลใน
ระบบการจัดการ บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก าระดับ
ปริญญาตรี แต่ ากผู้ใช้งานไม่ ามารถท าการเข้า ู่ระบบได้ 
ระบบจะมีการแจ้งเตื นข้ ผิดพลาดข งการเข้า ู่ระบบ 

ภาพที่ .  น้าระบบจัดการผู้ใช้งาน 

จากภาพที่ .  แ ดง น้าข้ มูลผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบ
ามารถการจัดการผู้ใช้งานใน น้า รื ากต้ งการเพิ่ม
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ผู้ใช้งาน ามารถกดที่ปุ่มเพิ่มผู้ใช้งาน ากต้ งการ เพิ่ม
ผู้ใช้งานแบบพร้ มกัน ลายคนผู้ดูแลระบบ ามารถกดปุ่ม
น าเข้าผู้ใช้งาน ระบบจะแ ดง น้าดังภาพที่ .  

ภาพที่ .  น้า ัพโ ลดข้ มลูผู้ใช้งาน 

 จากภาพที่ .  การ ัพโ ลดข้ มูลผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ
ามารถดา น์โ ลดแบบฟ ร์มดาร ัพโ ลดข้ มูลผู้ใช้งานได้ 

โดยกดที่ปุ่ม  ซึ่งแ ดง ยู่ ลังตั นัง ื ีแดง 
เพื่ ใ ้การ ัพโ ลดเป็นไป ย่างถูกต้ งและ มบูรณ์ 

ภาพที่ .  น้าระบบจัดการ าขา ิชา 

 จากภาพที่ .  ระบบจัดการ าขา ิชา ผู้ดูแลระบบ
จะต้ งเพิ่ม าขา ิชาก่ นที่จะท าการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ
เพื่ เป็นข้ มูลพื้นฐาน  า รับการเพิ่มผู้ใช้งานและจัดการ
ข้ บ  

ภาพที่ .  น้าระบบจัดการราย ิชา บ 

จากภาพที่ .  จัดการราย ิชา บ ใน ่ นนี้ผู้ดูแล
ระบบจะเป็นผู้เพิ่มราย ิชา บข งทุก าขา ิชาเพื่ เป็น
ข้ มูลพื้นฐาน  า รับการ ัพโ ลดไฟล์ข้ บ 

ภาพที่ .  น้าระบบจัดการข้ บ 

จากภาพที่  .  แ ดง น้าตั ย่างรายการข้ บ
ทั้ง มดที่ าจารย์ได้ท าการ ัพโ ลดไฟล์ข้ บแต่ละ ิชา
เข้า ู่ ระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ประ านงานและ าจารย์ 
ามารถดา น์โ ลดข้ บใน น้านี้และ าก าจารย์ผู้ ก

ข้ บต้ งการ ัพโ ลดไฟล์ข้ บลงในระบบ ามารถกด
ที่ปุ่ม เพิ่มไฟล์ข้ บ  ใน นา้แ ดงรายการนี้ 

ภาพที่ .  น้าระบบจัดการชุดข้ บ 

จากภาพที่ .  ระบบจัดการชุดข้ บ ผู้ประ านงาน
แต่ละ าขา ิชาเป็นผู้ที่จัดการชุดข้ บ ลังจาก าจารย์ผู้

กข้ บท าการ ัพโ ลดไฟล์ข้ บลงในระบบแล้   

ภาพที่ .  น้าระบบจัดการร บการ บ 
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 จากภาพที่ .  ลังจากจัดการชุดข้ บเ ร็จ ิ้น ผู้
ประ านงานแต่ละ าขา ิชาจะต้ งเข้ามาจัดการข้ มูลร บ
การ บเพื่ จัดการครั้งที่ บ  า รับนัก ึก าที่ บในแต่
ภาคการ ึก า 

ภาพที่ .  น้าระบบจัดการคะแนน บ 

 จากภาพที่ .  น้าระบบจัดการคะแนน บแ ดง
ตั ย่างรายการคะแนนข งนัก ึก าในการ บแต่ละครั้ง
และแต่ละ าขา ิชา ผู้ประ านงานแต่ละ าขาจะ ามารถท า
การ ัพโ ลดไฟล์คะแนน บข งแต่ละ าขา ิชา โดยกดปุ่ม 
เพิ่มไฟล์คะแนน บ  เมื่ ท าการ ัพโ ลดเ ร็จ ิ้น ผู้ดูแล

ระบบจะเข้ามาตร จ บคะแนนข งนัก ึก าตามแต่ละ
าขา ิชา เมื่ เ ร็จ ิ้นผู้ดูแลระบบจะยืนยันผลการ บ 

จากนั้นนัก ึก าจะ ามารถเข้าถึงผล บข งตนเ งได้  

ภาพที่ .  น้าแ ดงตั ย่างผลการ บ 

 จากภาพที่ .  น้าแ ดงตั ย่างผลการ บ ระบบ
จะแ ดงเมนู  แบบเพื่ ใ ้ผู้ใช้งานเลื กการแ ดงผลการ

บ โดยผู้ใช้งานจะ ามารถเลื กแ ดงผลการ บได้โดย
เลื กจากเมนูที่ ยู่ด้านซ้าย เพื่ ใ ้ระบบแ ดง น้าผลการ

บแต่ยังไม่แ ดงข้ มูล ผู้ใช้งานจะต้ งเลื กครั้งที่ บที่
จะใ ้ระบบแ ดงผลการ บและ าขา ิชา ลังจากนั้น
ระบบจะแ ดงข้ มูลผลการ บในแบบท่ีผู้ใช้ได้เลื ก 

4.สรุปผลการปฏิบัติงาน
 จากผลการด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการ บ ัด
ค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก าระดับปริญญาตรีข ง  านัก ิชา
เทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล ง ท าใ ้ได้
ระบบจัดการข้ มูลการ บที่เข้ามาช่ ยในการเก็บข้ มูล
การ บ ัดค ามรู้ข ง  านัก ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ช่ ย
เพิ่มค าม ะด กร ดเร็ ในการจัดการข้ มูลและช่ ยใ ้การ
ค าน ณผลการ บมีค ามถูกต้ ง ีกด้ ย 

ใน นาคตจะมีการปรับปรุงระบบใ ้ ามารถเช่ื มต่
ฐานข้ มูล ่ นกลางข งม า ิทยาลัยแม่ฟ้า ล งและเพิ่ม
ค ามปล ดภัย  า รับการเก็บรัก าข้ บในฐานข้ มูล
ข ง  านักเทคโนโลยี าร นเท  ร มไปถึงการพัฒนาระบบ
ใน ่ นข งการค าน ณคะแนนใ ้มีประ ิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนไป 

5.กิตติกรรมประกาศ
 ระบบการจัดการ บ ัดค ามรู้ก่ น  าเร็จการ ึก า
ระดับปริญญาตรีข ง  านัก ิชาเทคโนโลยี าร นเท  นี้ได้
 าเร็จลุล่ งได้ด้ ยค ามกรุณาจาก าจารย์ ดร. นิลุบล คุรุ

บรรเจิดจิต าจารย์ที่ปรึก าโครงการ าจารย์ ดร. ร ักดิ์ 
เรื ง ิริรัก ์ และ าจารย์ เขมชาติ เขมา ุฒานนท์ ผู้ซึ่ง
กรุณาใ ้ค ามรู้ ค าแนะน า ค าปรึก า ตร จทานแก้ไขจนท า
ใ ้ โครงงานเ ร็จ มบรูณ์  ีกทั้งบุคลากรใน  านัก ิชา
เทคโนโลยี าร นเท  ที่ได้ร่ มตร จ บและใ ้ค าปรึก า
เกี่ย กับระบบตล ดระยะเ ลาด าเนินการ  
 ข ข บคุณผู้บริ ารและพนักงาน บริ ั ท  ซัมมิท 
ค มพิ เต ร์ ท่ีได้จัดการ บรมใ ้ค ามรู้เกี่ย กับเทคโนโลยี 
(    ) ในการพัฒนาระบบ
ร มถึงใ ้ค าแนะน าในการ กแบบและพัฒนาระบบจน
โครงงานนี้เ ร็จ มบูรณ์  

6.บรรณานุกรม
   . ( ). การเรียนรู้ ภา าจา

า. เข้าถึงได้จาก: 
:// . . / / / .
 ( ันท่ีค้นข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 

  . ( ).    
   . เข้าถึงได้จาก: 

:// . . / / /
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       ( )  

 ( ันท่ีค้นข้ มูล:  
กุมภาพันธ์ ) 

 . ( ).  .   เข้าถึงได้จาก: 
:// . . / /

/. ( ันท่ีค้นข้ มูล:  พฤ ภาคม ). 
 . . ( ). . เข้าถึงได้จาก:  

:// . . /. ( ันท่ีค้นข้ มูล:  
มิถุนายน ). 

   . ( ) เข้าถึงได้จาก:  
:// . . / /

. . ันท่ีค้นข้ มูล:  เม ายน . 
 .   แน คิดการเขียนโปรแกรม. ( ) 

เข้าถึงได้จาก:
:// . . / / /
. . ันท่ีค้น าข้ มูล:  เม ายน . 
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จัมป์เฟรมเวิร์ค 
Jump Framework 

สยามรัฐ แก้วตา, อาทิตย์ ถาตุ่ม และวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
56023051@live.up.ac.th 

บทคัดย่อ 
จัมป์เฟรมเวิ ร์ค เป็นปลั๊กอินท่ีพัฒนาขึ้นโดยมี

เป้าหมายเพื่อให้นักพัฒนาซอฟตแ์วร์ในรูปแบบจาวาเว็บ
แอปพลิเคชัน สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 
โดยยังคงคุณสมบัติของจาวาเว็บแอปพลิเคชันไว้ คือ 
ความปลอดภัยสูง รองรับการพัฒนาเป็นทีม และมีความ
ยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นผลมาจากจัมป์เฟรมเวิร์คถูกพัฒนา
จากพื้นฐานของสปริงเฟรมเวิร์คและไฮเบอร์เนตเฟรม
เวิร์ค โดยมีสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในรูปแบบโมเดล 
วิว คอนโทลเลอร์ การท างานเร่ิมจากการติดตั้งจัมป์
ปลั๊กอนิลงไปยังอคีลิปส์ จากนั้นผู้ใชต้อ้งสร้างโปรเจคจา
วาเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมา แล้วท าการเรียกเคร่ืองมือ
จัมป์เฟรมเวิร์คให้ท าการสร้างโค้ดอัตโนมัติ โดยโค้ดท่ี
สร้างขึ้นอ้างอิงตามตารางของฐานข้อมูลท่ีท าการเลือก
ไว้จากหน้าต่างของจัมป์ปลั๊กอิน โค้ดท่ีเกิดขึ้นของจัมป์
เฟรมเวิร์คนั้นจะท าการสร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
ท้ังหมด 4 หน้าได้แก่ หน้าค้นหาและแสดงข้อมูล หน้า
เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล  

การทดสอบจัมป์เฟรมเวิร์ค ท าการทดสอบสามคร้ัง
โดยใช้ฐานข้อมูลสามฐานข้อมูลในแต่ละการทดสอบ 
ได้แก่ 1.ฐานข้อมูลพนักงาน 2.ฐานข้อมูลนักเรียน และ 
3.ฐานข้อมูลลูกค้า ตามล าดับ ผลท่ีเกิดขึ้นพบว่าการ
สร้างโค้ดอัตโนมัตินั้นให้ผลการสร้างโค้ดท่ีถูกต้องท้ัง

สามฐานข้อมูล และใช้เวลาในการสร้างแต่ละฐานข้อมูล
เฉลี่ยเป็น 1.60 นาที เวลาเฉลี่ยคร้ังท่ี 1 เป็นเวลา 1.13 
นาที เวลาเฉลี่ยคร้ังท่ี 2 เป็นเวลา 1.19 นาที และเวลา
เฉลี่ยคร้ังท่ี 3 เป็นเวลา 1.19 นาที โดยในแต่ละการ
ทดลองใช้ผู้ทดสอบ 2 คนแต่ละผู้ทดสอบท าการทดลอง 
3  ค ร้ั ง  จ ะ เห็ น ว่ า ผลกา รทดลอง ท่ี ไ ด้ แ สด งถึ ง
ประสิทธิภาพของเฟรมเวิร์คท่ีสูงท้ังด้าน ความถูกต้อง
ของข้อมูลและเวลาในการสร้างโค้ดอัตโนมัติ เฟรมเวิร์ค
นี้จึงสามารถตอบโจทย์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานจา
วาเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีอยู่ในระดับซอฟต์แวร์องค์กรได้
เป็นอยา่งดี  

Jump Framework is a plugin that was developed 
for software developer in Java Web applications to 
improved software development speed and reserved 
the properties of Java Web applications such as high 
security, team support and high flexibility. All of useful 
have inherited from the power of Spring Framework 
and Hibernate Framework.  In which structure of 
software is model view controller.  Getting around of 
Jump Framework is starting from the installation of 
Eclipse Plug- in after that create the project Java Web 
applications.  Then developer can create code 
automatically from Jump Framework.  The generated 
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code based on the selection table of the database.  It 
can open the view of framework from the view of 
window menu of Eclipse.  There are 4 web pages for 
automatic creation for instance, search and display 
information page, add, delete and edit new data. 

Jump Framework had been tested in three 
databases by two testers who tested two times per 
user for every databases.  All databases are 
employees, students and customer databases.  The 
experiment of automatic code generation have a good 
correction for all databases.  And the average time for 
automatic creation is 1 . 6 0  minutes per database. 
Average times are 1.13 minutes, 1.19 minutes and 1.18 
minutes in first, second and third databases.  In which 
every experiment was tested repeat 3 times.  The 
results show the couple advantage such as correction 
of code and reduce time to generate code 
automatically than human coding. This framework can 
meet software developers who use Java Web 
applications in the enterprise software as well. 

ค ำส ำคัญ: JAVA, JAVA Web Application, JEE, Eclipse, 

Eclipse Plugin, CRUD Code Generator, Spring 

Framework, Spring MVC, Hibernate Framework, HQL, 

MySQL, MariaDB, Gradle, Software Architecture, 

MVC, Enterprise Software 

1. บทน ำ
การพัฒนาซอฟต์ แ ว ร์ ใ น ปัจจุ บั น  นั กพัฒนา

ซอฟต์แวร์ท่ีมีความช านาญในการเขียนโปรแกรม มักมี
ความต้องการเคร่ืองมือในการช่วยเหลือการเขียนโค้ด
บางส่วน ท่ีต้องเขียนขึ้นซ้ าๆ ไม่ว่าระบบใดก็ตาม โดย
อาจมีความแตกต่างในแต่ละระบบ คือตัวแปรในการใช้
งานเท่านั้น หากมีเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยในการเขียน

โค้ดเดิมซ้ าๆ เหล่านี้จะท าให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์
สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้น  ท าให้ในแวดวง
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาเฟรมเวิร์คต่างๆ เพื่อ
น ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้นักพัฒนาสามารถพัฒนา
ซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้น เร็วขึ้นและมีโครงสร้างของระบบท่ี
ชัดเจน เป็นมาตรฐานท าให้ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนา แก้ไข 
บ ารุงรักษาได้ง่าย  

เฟรมเวิร์คท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีการใช้งาน
แบบรูปการออกแบบ (Design Pattern)  ในรูปแบบโมเดล 
วิว คอนโทรเลอร์ (MVC) การท างานของแบบรูปการ
ออกแบบคือ มีการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุท่ีถูกก าหนด
ด้วยโมเดล ถูกควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ และแสดงผล
ผ่านวิว โดยแบบรูปการออกแบบประเภทนี้มักใช้
แก้ปัญหาการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมีความซับซ้อนและ
จ านวนโค้ดท่ีมากขึ้นท าให้ยากต่อการดูแล คนในทีมก็
ยากจะท างานร่วมกันได้เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการ
เขียนโค้ดท่ีไม่เหมือนกัน ในกรณีท่ีโปรแกรมต้องการ
พัฒนาให้มีฟังก์ชันในการท างานท่ีมากกว่าเดิมก็ท าได้
ยาก เนื่องจากโค้ดท่ีเขียนขึ้นไม่มี รูปแบบข้อตกลง
ระหว่างทีม  

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเฟรมเวิร์คส าหรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์จ านวนมาก ในหลากหลายภาษา โดยภาษาท่ี
มีเฟรมเวิร์คเกิดขึ้นมากท่ีสุดได้แก่ ภาษาพีเอชพี (PHP) 
เ ช่ น  เ ค้ ก พี เ อ ชพี  (CakePHP) [ 11]  โ ค้ ด อิ กนิ เ ตอ ร์  
(CodeIgniter) [12] ลาราเวล (Laravel)[13] ฟาลคอน 
(Phalcon)[14] และ Yii (ยี ) [8] โดยทุกๆ เฟรมเวิ ร์คมี
โครงสร้างการท างานของระบบเป็นแบบ โมเดล วิว 
คอนโทรลเลอร์ ช่วยให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีศักยภาพ
ท่ีสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโมเดล วิว 
คอนโทรลเลอร์นั้น แต่ละคร้ังนักพัฒนาจะต้องท าการ
สร้างโค้ดในแต่ละส่วนขึ้นเองทุกครั้งและโค้ดในส่วนนีจ้ะ
ไม่แตกต่างกันมาก หากท าการสร้างโค้ดในส่วนนี้ขึ้นมา
เองจะท าให้เสียเวลา และอาจท าให้เกิดการผิดพลาดได้
ง่าย 
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ พัฒนาจัมป์เฟรมเวิร์ค โดยมี
เป้าหมายมุ่งไปท่ีการเสริมความสามารถของสปริงเฟรม
เวิร์ค โดยโปรแกรมจะสามารถสร้างโค้ดในส่วนของ
โมเดล วิว คอนโทรลเลอร์ อัตโนมัติ นักพัฒนาไม่
จ าเป็นต้องสร้างโค้ดเอง โดยนักพัฒนาเลือกฐานข้อมูลท่ี
ต้องการ ระบบก็จะท าการสร้างโค้ดส่วนโมเดล วิว 
คอนโทรลเลอร์ ให้อัตโนมัต ิ

ข้อดีของจัมปเ์ฟรมเวร์ิคคอื ชว่ยให้นักพัฒนาที่พัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยใช้สปริงเฟรมเวิร์ค ลดเวลาในการสร้าง
โค้ดส่วน โมเดล วิว คอนโทรลเลอร์ ส าหรับการเพิ่ม ลบ 
ค้นหาและแก้ไข ข้อมูลในแต่ละตาราง จะเห็นว่างานวิจัย
นี้มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีใช้สปริง
เฟรมเวิร์ค เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สปริง
เฟรมเวร์ิคให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงศ์และเป้ำหมำย
- พัฒนาจัมป์เฟรมเวิร์คเพื่อสร้างโค้ด เพิ่ม ลบ

ค้นหาและแก้ไข แบบอัตโนมัติ ในรูปแบบของสปริงค์เอ็ม
วีซี  (Spring MVC)  ร่วมกับไฮ เบอร์ เนต เฟรม เวิ ร์ค 
(Hibernate Framework) และเกรเดิล (Gradle) 
- พัฒนาอีคลปิส์ปลั๊กอนิเพื่อท าการเรียกจัมปเ์ฟรม

เวร์ิคในการสร้างโค้ด 

3. ทฤษฎีและหลักกำรที่เกี่ยวข้อง
- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)[1] เป็นหนึ่งใน
รูปแบบการ เขี ยน โปรแกรมคอมพิ ว เตอ ร์  ท่ี ใ ห้
ความส าคัญกับ วัตถุ ซึ่งสามารถน ามาประกอบกันและ
น ามาท างานรวมกันได้ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
น ามาประมวลผลและส่งข้อมูลท่ีได้ไปให้ วัตถุ อื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ท างานต่อไป 

- เอ็มวซีีดีไซนแ์พทเทิร์น[2] เป็นแบบแผน
สถาปัตยกรรม (Architectural Pattern) ท่ีใชใ้นสาขา
วศิวกรรมซอร์ฟแวร์ รูปแบบ เอ็มวซีี (MVC) ใชเ้พื่อแยก

ส่วนซอฟต์แวร์ในส่วน โมเดล (Model) ววิ (View) 
คอนโทรลเลอร์ (Controller) ซึ่งชว่ยให้การพัฒนา การ
ทดสอบ และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ แยกออกจากกัน 

- สปริงเฟรมเวิร์ค[3] เป็นจาวาแอปพลิเคชั่นเฟรม
เ วิ ร์ ค  ค ว า มส าม า รถหลั ก ใ ช้ เ พื่ อ พัฒน าจ า ว า
แอปพลิเคชั่น และยังมีส่วนขยายเพื่อใช้ในการพัฒนาจา
วาเว็บแอปพลเิคชั่นบนแพลตฟอร์ม จาวาออี ี(Java EE) 

- ไฮเบอร์เนตเฟรมเวิร์ค[4] เป็นโออาร์เอ็ม (ORM 

หรือ Object/Relational Mapping) ท่ีมีความสามารถใน
การช่วยจัดการกับโปรแกรมท่ีอยู่ในรูปออบเจ็กต์ ให้
ส ามา รถ ใ ช้ ง า นกั บ ร ะบบฐ านข้ อมู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ไมว่า่จะเป็น การสร้างตาราง การเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ค้นหาข้อมูลตา่งๆ ในฐานข้อมูล 

- เกรเดิล[5] เป็นเคร่ืองมือจัดการ การสร้างจา
วาโปรเจค ใช้เพื่อควบคุมไลบรารี ( library) ท่ีใช้ในจา
วาโปรเจค เชน่การจะเพิ่มไลบราร ีลบไลบราร ีหรือแก้ไข
ไลบรารี 

- สปริงเอ็มวีซี[6] เป็นสปริงเฟรมเวิร์คท่ีใช้ในการ
สร้างจาวาเว็บแอปพลิเคชั่น ท่ีรองรับแนวคิดแบบเอ็มวีซี 
(Model, View, Controller) โดยหลักการท างานของตัว
สปริงเอ็มวิซี จะออกแบบให้การท างานทุกอย่างขึ้นอยู่
กับ เซิฟเล็ท (Servlet) ท่ีชื่อว่า ดิสแพทเชอร์เซิฟเล็ท ( 
Dispatcher-Servlet ) 

- เซิฟเล็ท[7] เป็นส่วนประกอบด้านเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาโปรแกรมฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ ท าหน้าท่ี จัดการกับ รีเควส (request) และ 
เรสปอนส์ (response) ต่างๆ และส่งค่าไปแสดงผลใน เจ
เอสพี (JSP) 

- ยีเฟรมเวิร์ค[8] เป็นพีเอสพี เฟรมเวิร์ค (PHP 

Framework)  ส าหรับสร้าง เว็บแอปพลิ เคชัน (Web 

Application) ท่ีถูกเขียนขึ้นให้รองรับ PHP5 ช่วยให้สร้าง 
เว็บแอปพลเิคชันได้อยา่งรวดเร็ว 

- สปริงรู[9] เป็นโปรแกรมช่วยสร้าง จาวาเว็บแอป
พลิเคชันท่ีใช้บนสปริงเฟรมเวิร์ค ช่วยให้สร้างจาวาเว็บ
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แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้าง จาวาเว็บ
แอปพลิเคชันท่ีพร้อมใช้งาน ซีอาร์ยูดี(CRUD) ได้เลยใน
เวลาไมน่าน เพราะทุกอย่างจะ แมพปิง (Mapping) มาให้
ในโค้ด (Code) เพียงแค่ใช้ คอมมานด์ (Command) ใน
การสร้างเท่านัน้ 

- เทโลซิส[10] เป็นปลั๊กอนิ อคีลิปส์ (eclipse) ท่ีเป็น
เคร่ืองมือช่วยสร้างโค้ด ซีอาร์ยูดี (CRUD) เทโลซิส 
สามารถใช้สร้างโค้ดในภาษาต่างๆเช่น จาวา (Java), พี
เอสพี (PHP) , จาวาสคริปท์ ( JavaScript) , พายทอน
(Python) ฯลฯ และใช้สามารถใช้สร้างโค้ดส าหรับเฟรม
เวิร์คต่างๆเช่น สปริงเอ็มวีซี (spring MVC), แองกูลาร์เจ
เ อส  (AngularJS) , เ จพี เ อ  ( JPA) , โ คดอิ กนี เ จ อ ร์  
(CodeIgniter) 

4. ทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย
รูปแบบกิจกรรมการท างานของจัมป์เฟรมเวิ ร์ค

เป็นไปตามแผนภาพแสดงกิจกรรม ดังรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงกิจกรรมการท างานจัมปเ์ฟรม
เวร์ิค 

หมายเลข 1. ผู้ใชต้ัง้ค่าฐานขอ้มูล 

หมายเลข 2. ผู้ใชเ้ลอืกฐานขอ้มูลท่ีต้องการสร้าง 
หมายเลข 3. ระบบตรวจสอบโฟล์เดอร์และไฟล์ท่ี
จ าเป็นต้องสร้าง 
หมายเลข 4. ระบบสร้างโฟล์เดอร์และไฟล ์
หมายเลข 5. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง 
หมายเลข 6. ระบบเชื่อมตอ่ฐานข้อมูล 

หมายเลข 7. ถ้าระบบเชื่อมตอ่ฐานข้อมูลส าเร็จ ระบบจะ
ไปท ากิจกรรมหมายเลข 8. ถ้าระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ไมส่ าเร็จระบบจะคืนกลับไปท ากิจกรรมหมายเลข 2. 
หมายเลข 8. ระบบตรวจสอบตารางในฐานข้อมูล 

หมายเลข 9. ผู้ใชเ้ลือกตารางที่ตอ้งการสร้าง 
หมายเลข 10. ระบบท าการสร้างโค้ดในส่วนของ Model 

View Controller 

5. กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในรูปแบบจาวาเว็บแอปพลิเค

ชัน ท้ังนี้นักพัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้งาน สปริงเฟรมเวิร์ค และไฮเบอร์เน็ตเฟรมเวิร์คมา
ก่อน 

6. ผลของกำรทดสอบโปรแกรม
การทดสอบซอฟต์แวร์ใช้วิธีการทดสอบ 3 คร้ัง โดย

แต่ละการทดสอบจะใช้ฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกันคร้ังละ 1 
ฐานขอ้มูล  

รายละเอียดของฐานข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการทดลอง 
เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นเองของนักวิจัย ประกอบไปด้วย 
1.ฐานข้อมูลพนักงาน 2.ฐานข้อมูลนักเรียน และ 3.
ฐานข้อมูลลูกค้า โดยองค์ประกอบของฐานข้อมูลมี
รายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

- ฐานข้อมูลพนักงาน ประกอบไปด้วยฐานข้อมูล
ชื่อ employee และตาราง employee address salary ดัง
รูปท่ี 2  
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รูปท่ี 2. ฐานขอ้มูลพนักงาน 
- ฐานข้อมูลนักเรียน ประกอบไปด้วยฐานขอ้มูลช่ือ 

student และตาราง faculty major student ดังรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3. ฐานขอ้มูลนักเรียน 

- ฐานข้อมูลลูกค้า ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลชื่อ 
customer และตาราง customer order product ดังรูปท่ี 4 

รูปท่ี 4. ฐานขอ้มูลลูกค้า 

การทดสอบแบ่งเป็น 2 การทดลองหลัก 

1. การทดสอบความถูกต้องในการท างานของจัมป์
เฟรมเวิร์ค โดยท าการบันทึกผลการทดสอบในแต่ละ
ขั้นตอนย่อยของจัมปเ์ฟรมเวร์ิค 

2. การทดสอบความเร็วในการสร้างโค้ดอัตโนมัติ
โดยใช้จัมป์เฟรมเวิร์ค โดยแบ่งการทดลองย่อยเป็นผู้
ทดลองใช้งานจ านวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ท าการทดลองท่ีมี
ประสบการณ์ในการใช้งานจัมปเ์ฟรมเวร์ิค 

ตารางที ่1. แสดงผลการทดสอบของฐานข้อมูล
พนักงาน 

ขั้นตอน
ท่ี 

ขั้นตอน ผลการทดสอบ 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 

ก าลัง
พัฒนา 

1 แปลงโปรเจค
เป็นเกรเดิลโปร
เจค 

9

2 บ้ิวเกรเดิลโปร
เจค 

9

3 ตดิตัง้วอร์ไฟล ์ 9
4 รันเว็บแอป

พลเิคชัน 
9

5 ลิสตข์้อมูลของ
โมเดลท่ีสร้าง 

9

6 เพิ่มขอ้มูล 9
7 แก้ไขข้อมูล 9
8 ลบข้อมูล 9
9 ค้นหาข้อมูล 9
ตารางที่ 2. แสดงผลการทดสอบของฐานข้อมูล

นักเรียน 

ขั้นตอน
ท่ี 

ขั้นตอน ผลการทดสอบ 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 

ก าลัง
พัฒนา 
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1 แปลงโปรเจค
เป็นเกรเดิลโปร
เจค 

9

2 บ้ิวเกรเดิลโปร
เจค 

9

3 ตดิตัง้วอร์ไฟล ์ 9
4 รันเว็บแอป

พลเิคชัน 
9

5 ลิสตข์้อมูลของ
โมเดลท่ีสร้าง 

9

6 เพิ่มขอ้มูล 9
7 แก้ไขข้อมูล 9
8 ลบข้อมูล 9
9 ค้นหาข้อมูล 9
ตารางที่ 3. แสดงผลการทดสอบของฐานข้อมูล

ลูกค้า 
ขั้นตอนท่ี ขั้นตอน ผลการทดสอบ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ก าลัง
พัฒนา 

1 แปลงโปรเจค
เป็นเกรเดิลโปร
เจค 

9

2 บ้ิวเกรเดิลโปร
เจค 

9

3 ตดิตัง้วอร์ไฟล ์ 9
4 รันเว็บแอป

พลเิคชัน 
9

5 ลิสตข์้อมูลของ
โมเดลท่ีสร้าง 

9

6 เพิ่มขอ้มูล 9
7 แก้ไขข้อมูล 9
8 ลบข้อมูล 9
9 ค้นหาข้อมูล 9

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบเวลาท่ีใชใ้นการสร้างโค้ด
อัตโนมัติโดยจัมปเ์ฟรมเวร์ิค โดยผู้ทดลองคนท่ี 1 

ฐานขอ้มูล ครัง้ท่ี เวลา
เฉลี่ย 
(นาที) 

1 
(นาที) 

2 
(นาที) 

3 
(นาที) 

ฐานขอ้มูล
พนักงาน 

1.15 1.19 1.41 1.25 

ฐานขอ้มูล
นักเรียน 

1.02 1.24 1.15 1.14 

ฐานขอ้มูล
ลูกค้า 

1.25 1.22 1.19 1.22 

เวลาเฉลี่ยท้ังหมด 1.21 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบเวลาท่ีใชใ้นการสร้างโค้ด
อัตโนมัติโดยจัมปเ์ฟรมเวร์ิค โดยผู้ทดลองคนท่ี 2 
ฐานขอ้มูล ครัง้ท่ี เวลา

เฉลี่ย 
(นาที) 

1 
(นาที) 

2 
(นาที) 

3 
(นาที) 

ฐานขอ้มูล
พนักงาน 

1.20 1.15 1.22 1.19 

ฐานขอ้มูล
นักเรียน 

1.25 1.20 1.24 1.23 

ฐานขอ้มูล
ลูกค้า 

1.01 1.20 1.19 1.13 

เวลาเฉลี่ยท้ังหมด 1.18 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบเวลาเฉลี่ยท่ีใชใ้นการสร้าง
โค้ดอัตโนมัตโิดยจัมปเ์ฟรมเวร์ิค ของผู้ท าการทดลองท้ัง 
2 คน 

ฐานขอ้มูล เวลาเฉลี่ย (นาที) 
ฐานขอ้มูลพนักงาน 1.13 
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ฐานขอ้มูลนักเรียน 1.19 

ฐานขอ้มูลลูกคา้ 1.18 

เวลาเฉลี่ยท้ังหมด 1.60 

7. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการใช้จัมป์เฟรมเวิร์คจะเห็นว่าผลการทดลองท่ี

ได้แสดงถึงประสิทธิภาพของเฟรมเวร์ิคท่ีสูงท้ังดา้นความ
ถูกต้องของข้อมูลและเวลาในการสร้างโค้ดอัตโนมัติ 
เฟรมเวิร์คนี้จึงสามารถตอบโจทย์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ี
ใช้งานจาวาเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีอยู่ในระดับซอฟต์แวร์
องคก์รได้เป็นอยา่งดี 

8. ปัญหำและอุปสรรค
การสร้างจัมป์เฟรมเวิร์คในรูปแบบของอีคลิปส์ปลั๊ก

อนิ เพื่อใชส้ร้างเว็บแอปพลเิคชนั ใชเ้วลามากกว่ารอ้ยละ 
50 ของเวลาในการพัฒนางานท้ังหมด ไปกับการศึกษา
วิธีการสร้างอีคลิปส์ปลั๊กอินและการท างานของสปริง
เฟรมเวิร์ค เนื่องจากผู้พัฒนาไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน
ในท้ังสองส่วน ท าให้เวลาในการพัฒนางานวิจัยนี้ ยังมี
ส่วนท่ียังไมเ่สร็จสมบูรณ์อีก เชน่ การสร้างฐานขอ้มูลท่ีมี
ความสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ การสร้างธีมรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อให้สามารถเปลี่ยนธีมของหน้าเว็บแอปพลิเคชันได้ 
เป็นต้น 

9. แนวทำงในกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้
ร่วมกับงำนอื่นๆ ในขั้นต่อไป 
- ท า ใ ห้ จั ม ป์ เฟ รม เ วิ ร์ ค ส ามารถส ร้ า ง เ ว็ บ

แอปพลเิคชั่น ในฐานข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์ได้ 
- ท า ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถ เลื อก ธีมของหน้ า เ ว็ บ

แอปพลเิคชั่นได้มากกวา่ 1 ธีม 

- พัฒนาให้จัมป์เฟรมเวิร์คใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 
โดยลดขั้นตอนการก าหนดค่าพื้นฐานและการปรับแต่ง
ตา่งๆ ของจัมป์เฟรมเวร์ิคให้ลดน้อยลง 
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การพั นาระบบ าร นเท เพ่ือบริ าร ัดการการประชมุวิชาการ!

A Development of Conference anagement System 
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   .    

. . .   . . .  

บทคัดย่อ!

การพั นาระบบ าร นเท เพื่อบริ ารจัดการการประชุม
ิชาการมี ัตถุประ งค์เพ่ือประยุกต์ใช้!กระบ นการทาง
ิ กรรมซอฟต์แ ร์พั นาระบบ ํา รับใช้บริ ารจัดการการ

ประชุม ิชาการของคณะ ิทยาการ าร นเท !ม า ิทยาลัย
บูรพา!ระบบที่พั นาข้ึนจะประกอบด้ ยมอดูลที่จําเป็นในการ
จัดการประชุม ิชาการ!ได้แก่! ่ นพั นาแม่แบบเ ็บไซต์!
ประกอบด้ ย!แม่แบบเ ็บไซต์! ่ นประชา ัมพันธ์! เ ็บบอร์ด
ํา รับ ื่อ ารระ ่างผู้จัด!และผู้ นใจ! ่ นจัดการบทค าม!

ประกอบด้ ย!มอดูลรับบทค าม!มอดูล ่งบทค ามใ ้
คณะกรรมการ!การประกา ผลการประเมิน!การรับบทค าม
บับ มบูรณ์!และ ่ นการบริ ารปัจจัย ายนอก!ได้แก่!การ

ลงทะเบียน! จัดการโรงแรม!ทั้งนี้! เ มาะ ํา รับการจัดที่มี
งบประมาณจํากัด!และ!มิจําเป็นต้องเช่ือมต่อกับ านข้อมูลอ่ืนใด!
ระบบ าร นเท เพ่ือบริ ารจัดการการประชุม ิชาการพั นา
ด้ ย า า! " #" ! ! านข้อมูล!$ %&’ ( ! !และ!ใช้! ) * +, -. / 01, 2!
3245 , 6 * 27!

คาํ ําคัญ$?$ระบบ าร นเท $การประชุม ิชาการ$

Abstract 

The project of Conference  Management  System 
Development aims to employ software engineering 
concept to develop a system. The system consists of 
3 mains modules including web page template 
design, paper submission module and registration 
module. These modules provide tools for creating 
conference website, web and announcement board. 
Tools for paper submission, reviewer assignment, 
reviewing tool, and camera ready submission 
function as an important part of the system. Besides, 
registration and accommodation management are 
already prepared. Conference Management System 
is developed by using PHP and MySQL database 
with CodeIgniter Framework. 

Keywords : information systems, Conference 

"#บทนํา

การจัดประชุม ิชาการ$เปนการจัดการประชุมเพ่ื
นําเ น บทค ามที่ผานกระบ นการ ิเคราะ $ตร จ บ$และ
คัดเลื กโดยคณะกรรมการ ิชาการแล $$
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ใน ดีต$การจัดประชุมทาง ิชาการ$ รื การ ัมมนาแต
ละครั้งจะใชเพียง ื่ ที่เปน ื่ ิ่งพิมพในการเผยแพรข มูล$แต
ปจจุบันเทคโนโลยีกา ไกลเปน ยางมาก$ ินเต รเน็ตเร่ิมมี
บทบาท ยางมากในชี ิตประจํา ัน$ผูคนเร่ิมใชเ ็บแ ปลิเคชัน$

รื ระบบ าร นเท $ ยางแพร ลาย$เชนเดีย กับระบบบริ าร
จัดการประชุม$$

มี ลาย น ยงานที่พัฒนาระบบบริ ารจัดการประชุม
และเผยแพรทั้งแบบลิข ิทธและแบบ$open source$ ยางไรก็
ตามระบบเ ลาน้ันมีค ามซับซ น$มีม ดูลที่ าจจะเกินค าม
ต งการพ้ืนฐานข งการบริ ารจัดการประชุม$

นึ่ง$คณะ ิทยาการ าร นเท $ม า ิทยาลัยบูรพา$ได
จัดการประชุม ิชาการ ยูเนื ง $และต ง ัยคาใชจายในการใช
ระบบเ ม $แม าจะเลื กใชเพียงบางม ดูลเทานั้น$บทค ามน้ี$
แ ดงผลการพัฒนาระบบ าร นเท เพ่ื บริ ารจัดการการ
ประชุม ิชาการ$ซ่ึงเปนระบบ าร นเท ที่ ใชงานงายและ
ปล ดภัย$ระบบน้ีพัฒนาตามกระบ นการทาง กรรม
ซ ฟตแ ร$ตั้งแตร บร มค ามต งการ$ กแบบ$พัฒนา$และ
ทด บ$โดยใชภา า$PHP MySQL  

นต ไปจะกลา ถึง$งาน ิ จัยที่ เกี่ย ข ง$และ
เครื่ งมื ที่ใชในการพัฒนา$ ิธีการดําเนินงาน$ผลการดําเนินงาน$
และ รุป$

$#งานวิ ัยทีเ่กี่ยวข้อง!และเครื่องมือทีใ่ชใ้นการพั นา

: @=$ การพัฒนาระบบบริ ารจัดการประชุม ิชาการน้ี
ข งการจัดการบทค าม$โดยใชกระบ นการในการพัฒนา
ซ ฟตแ ร$A>B$ตามทฤ ฏี$SDLC$ดังต ไปน้ี$

=@$การ างแผน$(Planning)$การ างแผนเพ่ื กํา นด
รูปแบบข งซ ฟตแ ร$ประมาณการตนทุนในการพัฒนา
ซ ฟตแ ร$

: @$ การ ิเคราะ ค ามต งการ$(Analysis)$ คน า
และ ิเคราะ ค ามต งการข งระบบ$เพ่ื เขาใจภาพร มและ
นาที่การทํางานข งระบบ$

C@$การ กแบบ$(Design)$ กแบบซ ฟตแ ร
เพื่ ใ ตรงตามค ามต งการที่ ิเคราะ แล $

%@$การเขียนโปรแกรม$(Development)$ รางระบบ
โดยการเขียนโปรแกรมตามแน ทางการ กแบบจากข้ันต นที่
ผานมา$$

D@$การทด บ$(Testing)$ นําระบบที่พัฒนาแล มา
ทําการทด บ$ าทํางานถูกต งตามค ามต งการ รื ไมและ
ทด บเพื่ เช่ื มโยงกับซ ฟตแ ร ื่นที่เกีย่ ข งด ย$

$#$!งานวิ ยัที่เกี่ยวข้อง!

ชลดา$พร ม ุข$ 9: DD<;$ ไดพัฒนาเคร่ื งมื ํา รับ
จัดการการประชุม$ไดใชในการพัฒนาเ ็บแ ปพลิเคชันที่เก่ีย กับ
การประชุม$โดยเฉพาะ$เทคโนโลยี$ เ ิรล$ไ ด$เ ็บไดเขามามี
บทบาท ยางมาก$การเผยแพรขา าร รื ข มูลไปทั่ โลก$โดย
า ัย$แน คิดระบบการจัดการข มูล$มาเปนเทคนิค ลักในการ

พัฒนาระบบ$เพ่ื เปนการเพ่ิมค าม ะด กใ กับ น ยงานตาง $
โดยมุงเนนไปยัง น ยงานที่มีงบประมาณจํากัด$และ$เพื่ ทําใ
การติดต ื่ ารระ าง งคกร$และบุคคลผูที่ต งการเขาร ม
ประชุม$ไดรับค าม ะด กเพ่ิมมากข้ึน$ซ่ึงในการจัดทําเ ็บไซต
าํ รับการจัดการประชุมมี ลาย นประก บที ําคัญ$เชน$ น

ข งการนําเ น ถานที่ที่ใชจัดประชุม$ข มูลเก่ีย กับตาราง
กํา นดการ$ข มูลเก่ีย กับ ถานที่ท งเที่ย $ รื ข มูลที่จะใช
ในการติดต กลับ$และที่ ําคัญการลงทะเบียนและการ ง
บทค ามเพื่ ที่จะเขาร มประชุม$ซึ่งการพัฒนาเครื่ งมื น้ีจะ
เปรียบเ มื นเปนการพัฒนา$Template$ รื $ตั แมแบบ$โดย

! " #$%&" $’ ( ) ’ * $+, - #./.0- 10&#$23, 4#.#, 5#$6, $237 81&6, /$9’ +2: ;$: <=>$
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การพัฒนาตั แมแบบนั้นเปนการเ ื้ ําน ยค าม ะด กใ กับ
ผูใช$[1]$

ท งภูมิ$และกฤตยา$9: <<E;$ไดทําการงาน ิจัยโดย
นําเ น การ กแบบและพัฒนาระบบการจัดการประชุม
ิชาการระดับชาติผานเครื ขาย ินเต รเน็ต$ซ่ึงการจัดการ

ประชุม ิชาการระดับชาติ$เปนการถายท ด ิทยาการใน
าขา ิชาตาง $ใ เปนไป ยางก างข าง$และร ดเร็ $ซ่ึงปจจัย
น่ึงที่มี นเก้ื นุนคื เทคโนโลยีดาน าร นเท $ค มพิ เต ร$

และการ ื่ าร$โดยนําระบบ าร นเท มาช ยในการพัฒนา
ระบบ$ทําใ ลดขั้นต นในการดําเนินงาน$และทําใ มีค าม

ะด กมากย่ิงข้ึน$ ีกทั้งยังเปนการเพิ่มประ ิทธิภาพและ
มาตรฐานข งการจัดการประชุมทาง ิชาการด ย$[2]$

จากการ ึก าระบบงานเดิมจากระบบ$EDAS: 

Managing a conference$ เปนระบบ ํา รับลงทะเบียน$
จัดการประชุมและจัดการกระบ นการลิข ิทธิ์$ซึ่งการประชุมจะ
ประก บไปด ย$การลงทะเบียนข งผูเขียนบทค าม$โดยข มูล
การลงทะเบียนจะถูกเก็บบันทึกไ $และตร จ บบทค ามข ง
ผูเขียน า$มีคุณ มบัติตรงตามรูปแบบ รื ไม$ผู งบทค าม
ามารถแกไขบทค ามไดจนก าจะถึง ัน ิ้น ุดการ งบทค าม$$

$#$!เคร่ืองมือและ า าที่ใช้ในการพั นา!

เครื่ งมื และทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานพัฒนา
ระบบการจัดประชุม ิชาการ$ไดแก$$

2.2.1 CodeIgniter Framework 

CodeIgniter คื $Framework ที่ถูกพัฒนาข้ึนด ย$
ภา า$PHP$ เปนเครื่ งมื ํา รับช ยพัฒนาเ ็บไซตและ
โปรแกรมประยุกตบนเ ็บ$(Web Based Application) โดยมี
โครง รางการพัฒนาโปรแกรม ยางเปนระบบ$และร มคํา ั่ง
ตาง $ที่ จําเปนต การพัฒนาเ ็บไซตเ าไ $CodeIgniter 

ร งรับการเขียนแบบ$Model - View - Controller (MVC)$
ซ่ึงเปนการแยก นข งการประม ลผล กจาก นแ ดงผล!
ทําใหโครงสรางมีความปลอดภัย!และงายตอการพัฒนา
โปรแกรม!Source Code ที่ไดมีความเปนระเบียบ!และงายตอ
การนําไปแกไข!CodeIgniter ยังออกแบบใหสามารถติดตอ
กับฐานขอมูลชนิดตางๆ!ไดงาย!เชน!Mysql, Postgress,

SqlServer หรือ!Oracle ไฟลภายใน!CodeIgniter

ประกอบดวยโครงสรางหลัก!คือ!Application และ!System

[3] 

$#$#$! ลักการทํางานของ!Model - View - Controller 

(MVC) 

Model - View - Controller รื $MVC คื $
ลักการ กแบบ$(Design Pattern) ชนิด น่ึงที่มีค ามนิยม

นําเขามาใชกับการ กแบบ$ใชงานบน$Web Base 

Application โดย$MVC จะแบง นาที่การทํางานที่แตกตาง
กันไปโดยการทํางานข ง$MVC จะมีดังนี้ 

M รื $Model เปน นการทํางานที่เก่ีย กับข มูล$
รื $Data ไม าจะเปนไฟล$Text รื แบบเปนฐานข มูล$

(Database) นข ง$Model จะเปนตั เขาไปจัดการการ$
เช่ื มต ข มูลตาง $เขามาเปน$Object ภายในระบบ 

V รื $View คื $ นข งการแ ดงผล$เปน นที่
จะติดต ื่ ารกับผูใชงานแ ดงการทํางานข งเง่ื นไขเปน$
Object ที่ รางขึ้นเพ่ื ต บ น ง$และ นับ นุนการทํางานข ง
ผูใชงานใ มบูรณ 

C รื $Controller คื $ นข งการค บคุมการ
ประม ลผล$ซ่ึงรับคํา ั่งในการทํางานข งระบบ$โดยมีการรับ
ข มูลจาก$Model เพ่ื นํามาประม ลผลกับชุดคํา ั่งที่เก็บ ยูใน$
Controller ก นที่จะ งข มูลที่ถูกประม ลผลแล ไปแ ดงที่$

! " #$%&" $’ ( ) ’ * $+, - #./.0- 10&#$23, 4#.#, 5#$6, $237 81&6, /$9’ +2: ;$: <=>$
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View เพ่ื การทํางานต ไป$ดังน้ันการทํางานข ง$Controller 

เปนตั ค บคุมเ นทางในการทํางาน [4] 

$#$#%! า า!HTML!

HTML$เปนภา า ลักที่ใชในการเขียน นาเ ็บเพจ$
โดยใช$Tag ในการกํา นดการแ ดงผล$โดย$HTML ย มาจาก
คํา า$Hypertext Markup Language โดย$Hypertext 

มายถึง$ข ค ามที่เช่ื มต กันผานลิงค$(Hyperlink) และ$
Markup language มายถึงภา าที่ใช$Tag ในการ
กาํ นดการแ ดงผล ิ่งตาง $ทีแ่ ดง ยูบนเ ็บเพจ$[5] 

$#$#&! า า!PHP!

PHP ย มาจาก$PHP Hypertext Preprocessor$$
เปนภา าจําพ ก$Scripting language ซึ่งคํา ั่งจะเก็บ ยูใน
ไฟลที่เรียก า$Script$เ ลาใชงานจะต ง า ัยตั แปรชุดคํา ั่ง$
และ PHP เปนภา าที่เรียก า$Server-side รื $HTML-

embedded scripting language คื ในทุก $คร้ังก นที่เครื่ ง
ค มพิ เต รซ่ึงใ บริการเปน$Web server จะ ง นาเ ็บที่
เขียนด ย$PHP และจะทําการประม ลผลตามคํา ั่งที่มี ยูใ
เ ร็จก น$แล จึงจะแ ดงผลลัพธ กมาทาง นาจ $ [6]  

$#$#’ ! า า!JavaScript!

ภา า$JavaScript เปนภา าที่เปน$Script ที่ใช
ร มกับภา า$HTML เพ่ื ใ เ ็บไซตมีค ามเคล่ื นไ มาก
ยิ่ งขึ้น$และต บ น งผูใชงานไดเพ่ิมมากข้ึน$โดยปจจุบัน$
Javascript ยูในมาตรฐานข ง$W3C ซ่ึงมั่นใจได าทุก $
Web browser จะร งรับการทํางานข ง$Javascript [7] 

$#$#( ! า า!CSS!

CSS เปนภา าที่ใชในการจัดรูปแบบการแ ดงผลข ง$
HTML โดย$CSS จะกํา นดกฎเกณฑในการระบุรูปแบบข ง

เนื้ าในเ ก าร$ไดแก$ ีข งข ค าม$ ีข งพื้น ลัง$ประเภท
ตั ัก ร$การจัด างข ค าม$โดย$CSS ย มาจาก$Cascading 

Style Sheet [8] 

$#$#) ! า า!SQL!

SQL เปนภา า บถามข มูล$ รื ภา าจัดการ
ข มูล ยางมีโครง ราง$มีการพัฒนาภา าค มพิ เต ร$และ
โปรแกรมฐานข มูลที่ร งรับมากขึ้น$เพราะจัดการข มูลไดงาย$
เชน$MySQL, MsSQL, PostgreSQL รื $MS Access 

เปนตน ซึ่งเปนภา ามาตรฐานข งระบบฐานข มูลเชิง ัมพันธ$
เปนภา าที่ ามารถใชงานไดในค มพิ เต ร ลายระดับโดย$
SQL ย มาจาก$Structured English Query Language 

[9]  

%#วิธกีารดําเนินงาน

การพัฒนาระบบบริ ารจัดการประชุม ิชาการ$
ไดพัฒนาตามกระบ นการทาง ิ กรรมซ ฟตแ ร$เริ่ม
จาก$$$$$ร บร มค ามต งการ$ กแบบระบบ$พัฒนา
ระบบ$และ$ทด บระบบ$ดังรายละเ ียดต ไปน้ี$

%#"!รวบรวมความต้องการของระบบ!

ในการพัฒนาระบบบริ ารจัดการประชุมทาง ิชาการ$
ไดมีการจัดทําข้ึนภายใตค ามต งการข งการ รางระบบ
าร นเท ข งการจัดการประชุมทาง ิชาการ$ซึ่งระบบน้ีจะเปน

ระบบที่เปนการ รางเทมเพลตใ ผูจัดงานการประชุม ิชาการใน
แตละคร้ังใชงาน$ทําใ การประชุมทาง ิชาการจะมี นาเ ็บไซต$
และข มูลที่ใช ยูในรูปแบบเดีย กัน$ 

%#$!ขอบเขตระบบบริ าร ัดการประชุมวิชาการ! !

ในการพัฒนาระบบบริ ารจัดการประชุมทาง ิชาการ
ไดมี กแบบ$การร บร มกระบ นการพัฒนา$การทด บ

! " #$%&" $’ ( ) ’ * $+, - #./.0- 10&#$23, 4#.#, 5#$6, $237 81&6, /$9’ +2: ;$: <=>$
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ระบบการบริหารจัดการข้อมูลคลินิกรักษาสัตว ์ 
Veterinary Management System for Management the Animal Health 

 
นายวันชนะ คิดอ่าน  และ  นางสาวธัญกร ยอดขาว 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Email: anahcnaw@gmail.com, baby_kumpong05@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ระบบคลินิกนี้ ท ำขึ้นเพื่อจัดกำรข้อมูลกำรรักษำ

สุขภำพของสัตว์เลี้ยง สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรรักษำ
สุขภำพสัตว์เลี้ยงย้อนหลังได้ ทั้งนี้ระบบยังมีฟังก์ช่ันอื่นๆอีก 
เช่น กำรเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยง กำรจัดกำรคิวรอตรวจ 
กำรจัดกำรกำรนัดหมำย และกำรจัดเก็บข้อมูลกำรรักษำของ
สัตวแพทย์ นอกจำกนี้ระบบยังมีกำรจัดกำรข้อมูลในกำรฝำก
เลี้ยง และกำรอออกรำยงำน เพื่อให้พนักงำนหรือสัตวแพทย์
ได้บริหำรจัดกำรข้อมูลสุขภำพสัตว์เลี้ยงและจัดเก็บข้อมูลลง
ฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์  

 
ค าส าคัญ ระบบการจัดการ, วัฒนารักษาสัตว์, สุขภาพสัตว์
เลี้ยง, สัตวแพทย ์

Abstract 
This veterinary management system for 

management the animal health is the 
development of traceability management system 
in the clinic of animal health care. There are many 
functions such a collecting animal data, 
management of queue and appointment, storage 
of veterinarian analysis, traceability of animal 
disease diagnosis, including quality management 
of pet accommodation and reporting of such data. 
The objective of the management system of 
animal health is to support computerized system 
between staffs in the organization. 

 
Keyword Management System, Wattana Pet Clinic, 

Animal Health, Veterinary 
 
 

 

1. บทน า 
 ปัจจุบันมนุษย์ให้ความส าคัญต่อการดูแลสัตว์เลี้ยง 
ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ ยงมีจ านวนเพิ่มขึ้นและ
หลากหลาย การให้บริการรักษาสัตว์เป็นธุรกิจหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง การ
ให้บริการรักษาสัตว์ต่างๆ มีจ านวนสัตว์ที่เจ้าของพาเข้ามา
ดูแลรักษาสุขภาพ และรักษาโรคเป็นจ านวนมาก โดยที่การ
เก็บข้อมูลของสัตว์ ทั้งข้อมูลทะเบียนสัตว์ ประวัติการรักษา 
และประวัติการจ่ายยา จะเก็บอยู่ในรูปแบบของการบันทึก
ลงเอกสารที่เป็นกระดาษ เมื่อคลินิกรักษาสัตว์มีสัตว์เลี้ยง
เพิ่มมากขึ้น เอกสารต่างๆ จะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นด้วย 
ส่งผลให้การจัดเก็บรักษาเอกสารเป็นไปอย่างล าบาก มีการ
สูญหายของเอกสาร รวมถึงการสืบค้นข้อมูลสัตว์เลี้ยงเป็นไป
ยาก  

ระบบการท างานของคลินิ กระบบเดิ ม  เป็น
ระบบงานมือ ทั้งด้านการบันทึกประวัติการรักษา การออก
บิลเงินสด หรือการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆภายในคลินิกยังอยู่
ในรูปของสมุดบัญชีแบบง่ายๆ การตรวจสอบบัญชีจะดูจาก
สมุดบัญชีหรือสมุดบันทึกการรักษาเทียบกับใบบันทึก
ประจ าตัวการเข้ารักษาของสัตว์ ซึ่งเก็บประวัติการเข้ารักษา
ของสัตว์โดยการบันทึกช่ือเจ้าของสัตว์และสัตว์ โรคที่     
เข้ารักษาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายข้อมูลการรักษานี้      
จะมีจ านวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตามจ านวนสัตว์ที่เข้ารักษา 
การท างานในลักษณะนี้เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาด และ
ความล่าช้าในการท างาน เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลสัตว์
หากมีการน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท างาน 
จัดการข้อมูลเอกสารต่างๆ จะท าให้การท างานเป็นระบบ
ระเบียบมากขึ้น  ทั้งยังเกิดความรวดเร็วในการบริการ  
รักษาด้วย [1] 

ดังนั้นจึงมีการศึกษา ออกแบบ และสร้างระบบ
ฐานข้อมูลคลินิกรักษาสัตว์ เพื่อท าการจัดเก็บข้อมูลสัตว์
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เลี้ยง ท าให้ง่ายต่อการเก็บรักษา สืบค้นข้อมูล และน าข้อมูล
ไปใช้ออกรายงานการรักษา สัตว์เลี้ยงของสัตว์แพทย์ ท าให้
สามารถประเมินสุขภาพสัตว์เลี้ยงและแนวทางการดูแล
รักษาสุขภาพ สัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องเหมาะสมต่อไป [2] 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานในคลินิก 
2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลจากเอกสารมาสู่คอมพิวเตอร์ 

เพื่อความเ ป็นระเบียบ 
2.3 เพื่อค้นหาประวัติของสัตว์ที่ เคยรับการรักษาอย่าง

รวดเร็ว 
2.4 เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ และการรักษาสัตว์

เลี้ยงลงฐานข้อมูลคลินิกรักษาสัตว์ 
2.5 เพื่อน าข้อมูลที่จัดเก็บมาออกรายงานประจ าเดอืน สรุป

รายและค่าใช้จ่าย 

3. ขอบเขตการท างาน 
ขอบเขตของระบบ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

2.1 พนักงาน 
1. จัดการข้อมลูเจ้าของสตัว์เลีย้ง 
2. จัดการข้อมลูสตัว์เลีย้ง 
3. สามารถจัดการข้อมูลของยา 
4. สามารถออกรายงาน สรุปรายและค่าใช้จ่าย 
5. สามารถออกใบนัดแพทย์ในการรกัษาครั้งต่อไป 
6. สามารถรับฝากสตัว์เลีย้ง 
7. สามารถจัดการคิวรอตรวจของสัตว์เลี้ยง 
8. สามารถจัดการข้อมูลสินค้า 
9. สามารถจัดการการช าระเงิน 

2.2 สัตวแพทย์ (ที่เป็นพนักงาน) 
1. สามารถบันทึกประวัติการรักษาสตัว์เลี้ยง 
2. สามารถค้นหารายการยา 
3. สามารถเพิ่มการสั่งจ่ายยา 

2.3 สัตวแพทย์ (ที่เป็นเจ้าของคลินกิ)   
สามารถท างานได้เหมือนกับพนักงานและสัตว์

แพ ท ย์ ที่ เป็ น พ นั ก งาน  แต่ ส าม ารถท า งาน ได้
นอกเหนือจากนี้ คือ สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน
ภายในคลินิก  

4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 
4.1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

-  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เครื่อง 
-  เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

4.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 

- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 ใช้
ส าหรับเป็นระบบปฏิบัติการที่รองรับโปรแกรม 
eclipse 

- โปรแกรม Google chrome ใช้ส าหรับเป็นเว็บ 
Browser 

- โปรแกรม My SQL ใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือ
จัดเก็บข้อมูล 

- โปรแกรม eclipse เวอร์ ช่ัน ใช้ในการเขียน
โปรแกรม 

- โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ใน
การเขียนโปรแกรม/ออกแบบหน้าจอ 

- ภาษา Java ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 
- ภาษา jsp ใช้ในการพัฒนา Application บน

เว็บไซต์ 
- ภาษา CSS  ใช้ในการตกแต่งเว็บแอพพลิเคชัน 
- JQuery ใช้ในการเรียกใช้ค าสั่ง Library ต่าง ๆ 

เพื่อใช้งาน 
- Xampp เวอร์ ช่ัน  3 .2 .1 ใช้ เป็น เครื่องมื อที่

รองรับงานด้าน Web Server 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 ผู้จัดท าได้ด าเนินการพัฒนาระบบคลินิกรักษาสัตว์
ต า ม ขั้ น ต อ น ข อ ง ว ง จ ร พั ฒ น า ร ะ บ บ 
(SDLC: System Development Life Cycle) โ ด ย มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ภาพที ่1 ภาพรวมของระบบเดิม 
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ค าบรรยายภาพ 
สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ที่เจ้าของประสงค์

จะขอรับบริการตรวจรักษา 
พนักงาน เป็นผู้จัดท างานด้านเอกสารต่างๆ

ตรวจสอบประวัติสัตว์ป่วยคิด
ค่าบริการรวมถึงท าการนัดหมาย
สัตว์ป่วยให้มาท าการรักษา 

สัตวแพทย์ เป็นผู้ที่ท าการตรวจรักษาและท า
การบันทึกผลการตรวจรักษา
ภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นลง
รวมถึงการสั่งจ่ายยา 

ท าประวัติคนไข้ใหม่ เป็นการค้นหาประวัติของสัตว์
เลี้ยงที่ เคยเข้ารักษาแล้ว ได้ท า
การจัดเก็บไว้เพื่อรอรับการรักษา
ต่อไป  ในกรณีที่ เป็นสัตว์เลี้ยง
ใหม่ยังไม่ได้รับการรักษากับทาง
คลินิกมาก่อนก็จะมีการท าประวัติ
คนไข้ใหม่ 

ช าระเงิน / รับยา คิดค่าตรวจรักษาจากรายการที่ได้
ท าการตรวจรักษาที่แพทย์เป็นผู้
บันทึกตามอัตราค่ารักษาที่ ได้
ก าหนดไว้ 

ท าการนัดหมาย เป็นการแสดงความประสงค์ของ
เจ้าของสัตว์ป่วยที่ต้องการนัด
หมายการตรวจรักษาในครั้งต่อไป
โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวัน
เวลาที่ว่าง  บันทึกการนัดหมาย
และยืนยันกับเจ้าของสัตว์ป่วยอีก
ครั้งโดยมีล าดับและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบดังน้ี 

 
5.1   การวางแผนโครงการ 

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของระบบงานเดิม ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าระบบงานเดิมเป็นระบบงานเอกสาร ซึ่งมี
เอกสารในการบันทึกข้อมูลจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้า
ในการท างาน เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลสัตว์ ตลอดจน
เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการจัดระบบข้อมูล 

5.2   การวิเคราะห์ระบบ 
 ในขั้นตอนนี้ได้มีการศึกษาระบบการท างานของ
งานเอกสารในแบบเดิม ว่ามีการท างานอย่างไร และก าหนด
ความต้องการในระบบใหม่ว่าควรจะเปลี่ยนระบบงานเดิม

อย่างไร  ต้องการให้มีระบบการท างานอย่างไรเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น และเมื่อศึกษาถึงปัญหา 
และน ามาวิเคราะห์แลว้จึงน ามาเขียนเป็นรายงานการท างาน
ของระบบใหม่  

 
ภาพที่ 2 ภาพรวมของระบบใหม ่

ค าบรรยายภาพ 
สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ที่เจ้าของประสงค์

จะขอรับบริการตรวจรักษา 
พนักงาน เป็นผู้จัดท างานด้านเอกสารต่างๆ

ตรวจสอบประวัติสัตว์ป่วยคิด
ค่าบริการรวมถึงท าการนัดหมาย
สัตว์ป่วยให้มาท าการรักษา 

สัตวแพทย์ เป็นผู้ที่ท าการตรวจรักษาและท า
การบันทึกผลการตรวจรักษา
ภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นลง
รวมถึงการสั่งจ่ายยา 

ท าประวัติคนไข้ใหม่ เป็นการค้นหาประวัติของสัตว์
เลี้ยงที่ เคยเข้ารักษาแล้ว ได้ท า
การจัดเก็บไว้เพื่อรอรับการรักษา
ต่อไป  ในกรณีที่ เป็นสัตว์เลี้ยง
ใหม่ยังไม่ได้รับการรักษากับทาง
คลินิกมาก่อนก็จะมีการท าประวัติ
คนไข้ใหม่ 

ช าระเงิน / รับยา คิดค่าตรวจรักษาจากรายการที่ได้
ท าการตรวจรักษาที่แพทย์เป็นผู้
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บันทึกตามอัตราค่ารักษาที่ ได้
ก าหนดไว้ 

ท าการนัดหมาย เป็นการแสดงความประสงค์ของ
เจ้าของสัตว์ป่วยที่ต้องการนัด
หมายการตรวจรักษาในครั้งต่อไป
โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวัน
เวลาที่ว่าง  บันทึกการนัดหมาย
และยืนยันกับเจ้าของสัตว์ป่วยอีก
ครั้งโดยมีล าดับและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบดังน้ี 

การฝากเลี้ยง การฝากสัตว์เลี้ยงไว้เป็นรายวัน 
การซื้อสินค้า  การซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ภายในคลินิก 

ภาพที ่3 ยูสเคสรวมของระบบ 

5.3 ออกแบบระบบ 
 ในขั้นตอนนี้มีการศึกษาความต้องการของระบบ
และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับพัฒนาใน
ขั้นตอนถัดไป เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส  (Static 
Structure) ด้วยคลาสไดอะแกรม (Class Diagram)  
 นอกจากนี้ยังมีการออกแบบส่วนต่อประสานกับ
ผู้ ใ ช้  (User Interface Design) ทั้ ง ก า รอ อ ก แ บ บ ก าร
แสดงผล (Output Design) และส่วนรับข้อมูลเข้า (Input 
Design) ดังนี้  
 - การออกแบบการน าเข้าข้อมลู ได้แก ่การเข้าสู่
ระบบเพิ่มข้อมลูสมัครสมาชิก ข้อมูลเจา้ของสัตว์เลี้ยง ข้อมูล
สัตว์เลี้ยง และการจัดการการรักษาสัตว์ การจา่ยยา (เพิ่ม 
ลบแก้ไข ค้นหา) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 - การออกแบบส่วนแสดงผล  ได้แก่ การแสดง
รายละเอียดจ านวนสัตว์ที่เข้ารักษาและการออกรายงาน
ต่างๆ 
5.4 พัฒนาระบบ 
 เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ด้วยภาษาจาวา และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่ง
ได้ด าเนินการพัฒนาระบบออกเปน็ 3 ส่วน คือ ส่วนของ
พนักงาน ส่วนของสัตวแพทย์ที่เปน็พนักงาน และส่วนของ
สัตว์แพทย์ที่เป็นเจา้ของคลินิก 
 -  ส่วนการท างานของพนักงาน สามารถเพิ่มข้อมลู
เจ้าของสัตว์ ข้อมูลสัตว์ ส่งตรวจรักษา เพิ่มข้อมูลฝากเลี้ยง
นอกจากนี้ยังสามารถช าระค่ารักษา ค่ายา ค่าสินค้าต่างๆ 
ตัวอย่างหน้าจอของระบบงานมีดังนี้  
 -  ส่วนของสัตวแพทย์ที่เป็นพนักงานสามารถเพิ่ม
ข้อมูลการรักษา สามารถสั่งจ่ายยา 
 -  ส่วนของสัตวแพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิกสามารถ
จัดการข้อมูลพนักงานได้  

 
ภาพที่ 4 หน้าจัดการข้อมลูของพนักงาน 
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ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลการจัดการขอ้มูลเจ้าของสตัว์เลีย้งและ
สัตว์เลี้ยง 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลการเพิ่มข้อมลูเจ้าของสตัว์เลีย้ง 

 
ภาพที ่7 หน้าจัดการข้อมลูของสัตวแพทย์ท่ีเป็นเจ้าของ

คลินิก 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด า เนิ นการ โครงงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบคลินิกรักษาสัตว์ ผู้จัดท าได้
ด าเนินการทดสอบความถูกต้องในการท างานของระบบ 
และได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ ท าให้ทราบถึงปัญหาในการท า 
งานของระบบ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 ทดสอบระบบ 
 ท าการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนา
ระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
ก่อน โดยใช้ข้อมูลที่จ าลองขึ้นเอง และหลังจากนั้นให้เจ้าของ
กิจการคลินิกวัฒนารักษาสัตว์ทดสอบระบบ โดยใช้ข้อมูล
จริงในการทดสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาดในการใช้งานและหา
ในส่วนท่ีจะต้องการเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

6.2 สรุปผล 
 ระบบคลินิกรักษาสัตว์ พัฒนาขึ้นโดยเลือกใช้
ภาษาจาวาและระบบฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา ซึ่ง
ระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งานทั้งส่วนที่เป็นพนักงานสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลจ านวนสัตว์ที่เข้าท าการรักษาได้ในแต่ละปี 
และเก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อดปูระวัติในการรักษา  
 ในส่วนของสัตวแพทย์ที่เป็นพนังานนั้นสามารถ
จัดการข้อมูลต่างๆในการรักษาได้ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ค้นหา ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา รวมไปถึงการสั่ง
จ่ายยา  
 

6.3 ข้อเสนอแนะ  
ในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบในส่วนของการ

จัดการหน้าร้านเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ เนื่องจาก
คลินิกมีบริการรับฝากเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นระบบควรสามารถให้
ลูกค้าจองการฝากเลี้ยงผ่านเว็บไซต์ได้ และพัฒนาให้ลูกค้าที่
ฝากเลี้ยงสามารถดูออนไลน์สัตว์เลี้ยงของตนได้ตลอดเวลา
ผ่านทางสมาร์ทโฟน  

เมื่อถึงเวลาในการเข้าใช้บ ริการผู้ดู แลระบบ
สามารถจัดการกับรายการนั้นผ่านทางระบบได้เช่นกัน ได้แก่ 
การปรับสถานะเข้าใช้บริการการรักษา การช าระเงินหน้า
ร้าน การออกใบเสร็จ เป็นต้น 
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7. กิตติกรรมประกาศ 
  ในการจัดท าระบบคลินิกรักษาสัตว์ ซึ่งมีข้ันตอนใน
การปฏิบัติงานหลายขั้นตอนท าให้ผู้จัดท าประสบกับปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ดังนั้นในการจัดท าโครงงานฉบับนี้จึงต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ และค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน ขอขอบพระคุณอาจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย และ
คณะกรรมการโครงงาน อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ และ
อาจารย์ปวีณ เขื่อนแก้ว   
 ทั้งนี้ผู้เขียนบทความขอขอบพระคุณคลินิกวัฒนา
รักษาสัตว์ จ.อุตรดิตถ์ที่ให้ค าแนะน าและเอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆ
ที่จ าเป็นในการพัฒนาโครงงานท าให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ท้ าย ที่ สุ ด ข อ ข อ บ คุ ณ ส าข าวิ ช า วิ ท ย าก า ร
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้ความรู้ซึ่งน ามาในการ
พัฒนาระบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานมาโดยตลอด 
  
8. เอกสารอ้างอิง    
[1] Pets Mania สารพัดทุกเรื่องน้องหมา น้องแมว 

สืบค้นจาก:http://www.pets-mania.com/ 
(วันท่ีสืบค้น 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558). 

[2] ยารักษาโรคสัตว์เล็ก 
สืบค้นจาก: http://www.smilepetclub.com/ 
(วันท่ีสืบค้น 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558). 

1520

http://www.smilepetclub.com/


       ( )  
 

 

ระบบทะเบียนนักศึกษาและการติดตามการจัดการเรียนการสอน ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
Student Enrollment and Educational Monitoring Management System  

for Higher Education Institutes 
นาย ภิ ิทธิ์ แ งใ  และ ผู้ช่ ย า ตราจารย์น ล รี เด่น ัฒนา 

คณะ ิทยาการ าร นเท  ม า ิทยาลัยบูรพา จัง ัดชลบุร ี 
.  . .  

 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการงานของพันธกิจต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต บทความนี้น าเสนอการพัฒนาระบบ
สารสนเทศซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันของระบบทะเบียน
นักศึกษา และการติดตามการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้เนื่องจากระบบทะเบียนฯ ที่น าเสนอเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
องค์กรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในลักษณะ Enterprise 
system ดังนั้นในบทความจะแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรม
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบทะเบียนฯ และระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของผลการด าเนินงาน 
บทความนี้จะอธิบายว่าระบบทะเบียนฯ และชุดซอฟต์แวร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการน าไปติดตั้งและมีการอบรมการใช้
งานให้กับผู้ใช้งานของ 30 วิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยอื่น 
ๆ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 

ค าส าคัญ: ชุดซ ฟต์แ ร์ในการจัดการ ึก า ระบบทะเบียน
นัก ึก า ระบบประม ลผลการ ึก า ระบบการติดตามการ
จัดการเรียนการ น เ ็บเซ ร์ ิ  ระบบ งค์กร 
 

Abstract 
Presently, information systems are generally 

used for all missions of higher education institute 
management, especially for  producing graduates. 
This paper proposes a web-based application "A 
student enrollment and educational monitoring 
management system for higher education 
institute". The system consists of 3 main sub-
systems, student enrollment, education 
processing, and  educational monitoring 
management. In Addition, since the proposed 
system is one of  an enterprise system for higher 
education institutes, the paper will illustrate an 
data services architecture between the proposed 
system and other relevance systems. The 
implementation of this system and users training 
are conducted at 30 nursing colleges and other 
colleges at the Praboromarajchanok Institute, 
Ministry of public health. 
 
Keyword:     

     
     

 . 
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1. บทน า
ในการบริ ารจัดการการ ึก า โดยเฉพาะ ย่างยิ่งใน

ระดับ ุดม ึก า จ าเป็นต้ งใช้ระบบ าร นเท เพื่
ก่ ใ ้เกิดงานที่มีคุณภาพ น กจากนี้ในการมุ่ง ู่การเป็น 

 /  าจจะไม่ ามารถพัฒนา
ระบบ าร นเท ระบบใดระบบ นึ่ง รื แม้กระทั่งมี ลาย
ระบบ าร นเท แต่ขาดการเช่ื มโยงข้ มูลถึงกัน โดยต้ ง
ใ ้ระบบเ ล่านั้นท างาน ดประ านกัน เพื่ ต บ  พันธ
กิจข ง ถาบัน ุดม ึก า 

พันธกิจในการผลิตบัณฑิตจัดเป็นพันธกิจที่  าคัญข ง
ถาบัน ุดม ึก า ระบบ าร นเท ที่  าคัญระบบ นึ่ง 

ได้แก่ระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตามการจัดการ
เรียนการ น  า รับ ถาบัน ุดม ึก า  ซึ่ งจัด เป็น
แกนกลางที่  าคัญข งพันธกิจนี้ ย่างไรก็ตามเฉพาะโมดูล
ต่าง  ที่จ าเป็นต้ งมีในการท างานข งระบบทะเบียน  าจ
ไม่เพียงพ ต่ การจัดการเรียนการ นในยุคปัจจุบัน ถ้า
ามารถใช้โมดูล  า รับการติดตามการจัดการเรียนการ น 

ตล ดจน ามารถ กแบบระบบทะเบียน  ใ ้มีการ
เช่ื มต่ เพื่ รับ ่งข้ มูลกับระบบ าร นเท ื่น   ที่
เกี่ย ข้ งได้ ในการพัฒนาระบบ  เช่นนี้จะเป็นการยกระดับ
ค าม ามารถข งซ ฟต์แ ร์ ที่จะ ่งผลใ ้การบริ ารจัด
การ ึก าเป็นไป ย่างมีประ ิทธิภาพมากขึ้น 

บทค ามนี้เป็นการน าเ น การพัฒนาระบบทะเบียน
นัก ึก าและการติดตามการจัดการเรียนการ น  า รับ
ถาบัน ุดม ึก า ที่มี ่ นเพิ่มขยายข งการติดตามการ

จัดการเรียนการ น ร มถึงน าเ น ่ นข งการเช่ื มโยง
ระ ่างระบบ าร นเท ที่เกี่ย ข้ งกับระบบทะเบียน  ใน
รูปแบบข งการใ ้บริการ ( ) และการติดตามการ
จัดการการเรียนการ น ย่างมีประ ิทธิภาพ ซึ่งระบบ
าร นเท ่ นนี้เป็นเพียง ่ น นึ่งข งระบบ าร นเท
งค์ ก ร  (  ) ที่ ป ระก บด้ ย ระบ บ
าร นเท ต่าง  ซึ่งท างาน ดคล้ งกับ  พันธกิจ ได้แก่ 

ด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน ิจัยและ ิชาการ ด้านบริการ

ิชาการแก่ ังคม ด้านท านุบ ารุง ิลป ัฒนธรรม และด้าน
บริ าร  

การจัดเรียงเนื้ าในบทค ามนี้ บทน าจะ ธิบายใน ่ น
ที่  ใน ่ นที่  จะ ธิบายงานที่เกี่ย ข้ งกับงานทะเบียน
และประม ลผลการ ึก า ระบบ าร นเท ที่เกี่ย ข้ ง รื
มีค ามเช่ื มโยงในเชิงข้ มูลกับระบบทะเบียน  และแน คิด
ข งระบบ าร นเท เชิงบริการ จากนั้นใน ่ นที่  จะ
กล่า ถึงระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตามการจัดการ
เรียนการ น  า รับ ถาบัน ุดม ึก าที่น าเ น  ตล ดจน
รายละเ ียดการท างานข งการติดตามการเรียนการ น 
และ ถาปัตยกรรมการเช่ื มโยงข้ มูลข งระบบ  ใน ่ น
ข งผลการด าเนินงาน ทั้งผลลัพธ์เป็นซ ฟต์แ ร์ที่พัฒนา 
และผลการน าไปใช้งานจริง จะ ธิบายใน ่ นที่  และใน
่ น รุปผลและงานใน นาคต จะกล่า ถึงใน ่ น ุดท้าย 

2. กรอบแนวคิด หลักการ และระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
 า รับใน ่ นนี้จะเริ่มต้นด้ ยการ ธิบายกร บแน คิด

ข งการจัดการเรียนการ นในระดับ ุดม ึก า ่า
ประก บด้ ยฟังก์ชันการท างาน ะไรบ้าง จากนั้นจะ ธิบาย
โดย รุปข งข บเขตการท างานข งระบบ าร นเท ที่
เกี่ย ข้ งกับระบบทะเบียน  และใน ่ น ุดท้ายจะกล่า ถึง
กร บแน คิดข งระบบ าร นเท เชิงบริการ รื เ ็บ
เซ ร์ ิ  ซึ่งมีการน ามาใช้ในการเช่ื มโยงข้ มูลระ ่าง
ระบบทะเบียน  และระบบ าร นเท ื่น  
2.1 ฟังก์ชันการท างานของงานทะเบียนและ

ประมวลการศึกษา 
ในด้านงานทะเบียนและประม ลการ ึก าเกี่ย ข้ งกับ

การจัดการนัก ึก า ตั้ งแต่ เริ่มต้น เข้า ึก า ระ ่าง
ท าการ ึก า ตล ดจนถึง  าเร็จการ ึก า ซึ่งคร บคลุม
กิจกรรมต่าง  ตั้งแต่การบันทึกประ ัตินัก ึก า การจัด
แผนการเรียน  การก า นดราย ิชาที่ เปิ ด น  การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดตาราง น  ตาราง บ การบันทึก
เกรด การประม ลผลเกรด การประม ลผลจบ การจัดท า
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เ ก าร ลักฐานการเรียน การ กเ ก าร ลักฐานการ
เรียน ตล ดจนการค้น าและรายงานที่เกี่ย ข้ ง  
2.2 ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

ระบบ าร นเท ที่ เกี่ย ข้ งกับพันธกิจในการผลิต
บัณฑิต น กจากระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตาม
การจัดการเรียนการ น  า รับ ถาบัน ุดม ึก าแล้  ยัง
มีระบบ ื่น  ที่เกี่ย ข้ งจ าน นมาก ตั้งแต่ระบบรับ มัคร
และคัดเลื กเพื่ เข้า ึก าในระดับ ุดม ึก า ระบบจัดการ
ก า ร ึ ก า ใ ้ เป็ น ไป ต าม ก ร บ ม าต ร ฐ าน คุ ณ ุฒิ
ระดับ ุดม ึก า ระบบประเมินผลการ ึก า ระบบกิจการ
นัก ึก า และระบบทะเบียน ิ ย์เก่า  

x ระบบรับ มัครนัก ึก าใ ม่ ( )
ประก บด้ ยกิจกรรมตั้ งแต่ผู้ นใจเข้า ึก าต่ ใน

ระดับ ุดม ึก า โดยท าการ มัครเข้าเรียน เลื ก ลัก ูตร 
ยืนยันการ มัคร การพิมพ์ ใบ มัคร การช าระเงินผ่าน
ธนาคาร และผู้ มัคร ามารถตร จ บ ถานะการ มัคร 
จนกระทั่งการจัดการใน ่ นข งการประกา ผลการคัดเลื ก 

x ระบบกร บมาตรฐานคุณ ุฒิระดบั ุดม ึก า ( )
คร บคลุมการปฏิบัติงานใน ่ นข งการจัดการกร บ

มาตรฐานคุณ ุฒิกับการพัฒนารายละเ ียดข ง ลัก ูตร 
(มค . ) การพัฒนารายละเ ียดข งราย ิชา (มค . ) การ
พัฒนารายละเ ียดข งประ บการณ์ภาค นาม (มค . ) 
การรายงานผลการด าเนินการข งราย ิชา (มค . ) การ
รายงานผลการด าเนินการข งประ บการณ์ภาค นาม 
(มค . ) และการรายงานผลการด าเนินการข ง ลัก ูตร 
(มค . ) 

x ระบบประเมินผลการ ึก า
ประก บด้ ย ่ นที่เกี่ย ข้ งกับขั้นต นต่าง  ข งการ

ประเมินการเรียนการ น ได้แก่การ ร้างแบบประเมิน ไม่
่าจะเป็นการประเมินตนเ ง ภาพร มราย ิชา าจารย์

ผู้ น ิ่ง ื่น  ที่เกี่ย ข้ ง ก า นดผู้ประเมินและระยะเ ลา
ในการประเมิน การท าแบบประเมิน และรายงานผลการ
ประเมิน 

x ระบบกิจการนัก ึก า
เกี่ย ข้ งกับกิจกรรมกิจการนัก ึก าในด้านต่าง  

ได้แก่ ด้านข้ มูลนัก ึก าและข้ มูล าจารย์ที่ปรึก า ด้าน
ุขภาพนัก ึก า ด้านพฤติกรรมนัก ึก า ด้านทุน ่งเ ริม

นัก ึก า ด้านชมรม/ โม รนัก ึก า ด้านผลงาน/ราง ัล
นัก ึก า ด้าน พักนัก ึก า และด้านข่า ารต่าง  

x ระบบทะเบยีน ิ ย์เก่า
ประก บด้ ย ่ นที่เกี่ย ข้ งกับขั้นต นต่าง  ข งงาน

ิ ย์เก่า ได้แก่กิจกรรมการบันทึกข้ มูล ิ ย์เก่า การ ร้าง
แบบ บถามข้ มู ลการท างาน  ตล ดจนการต บ
แบบ บถาม และการค้น า/รายงานต่าง  
2.3 ระบ บ สารสน เท ศ เชิ งบ ริ ก าร  (Service-
Oriented) 
 แน คิดในการ กแบบระบบ าร นเท เป็นระบบเชิง
บริการ ( ) ที่ ามารถน ากลับมาใช้ใ ม่ได้ 
( )  

รูปท่ี 1 Service-oriented architecture model 

จากรูปที่   เป็นแบบจ าล งที่ ธิบายแน คิดการ
กแบบข ง ถาปัตยกรรมการบริการ โดยแบ่งเป็น  ่ น 

ได้แก่  
x ผู้ใ ้บริการ (  )

ด าเนินการประกา บริการข ง งค์กรที่มี ยู่ ไปยัง
ตั แทนข งผู้ใ ้บริการ (  ) ซึ่งตั แทนข งผู้
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ใ ้บริการจะบันทึกข้ มูลการบริการ (  ) ลง
ในฐานข้ มูล 

x ผู้ข ใช้บริการ (  )
จะท าการค้น าบริการที่ต้ งการจากตั แทนผู้ใ ้บริการ 

และเมื่ พบบริการที่ต้ งการก็จะท าการเรียกใช้ ( ) ไป
ยังผู้ใ ้บริการ (  ) นั้น  

x ตั แทนผู้ใ ้บริการ (  )
ก า นดมาตรฐานที่ เกี่ย กับการลงทะเบียนข้ มูล 

ธิบายรายละเ ียดข งผู้ใ ้บริการ บริการ และ ิธีเชื่ มต่  

ซึ่ งในปัจจุบัน  า รับเ ็บแ ปพลิเคชันได้มีการน า
ลักการข งระบบเชิงบริการมาใช้ ย่างแพร่ ลาย นั่นคื

เ ็บเซ ร์ ิ  (  ) โดยการติดต่ ื่ ารระ ่าง
เซ ร์ ิ  จะปรากฏรูปแบบข งข้ มูลที่ใช้ ื่ ารกัน ยู่ใน
รูปแบบ    และ ื่น  โดยมีเทคนิคซึ่งเป็น
ที่นิยมในปัจจุบัน เช่น  (    

)   (    )  
 (   ) เป็นต้น 

3. ระบบทะเบียนนักศึกษาและการติดตามการ
จัดการเรียนการสอน ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

เนื้ าใน ่ นน้ีจะเ น ระบบทะเบียนนัก ึก าและการ
ติดตามการจัดการเรียนการ น  า รับ ถาบัน ุดม ึก า 
ร มไปถึงการแ ดงรายละเ ียดใน ่ นข งการติดตามการ
จัดการเรียนการ น และรูปแบบ ถาปัตยกรรมการ
เชื่ มโยงข้ มูลข งระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตาม
การจัดการเรียนการ น  า รับ ถาบัน ุดม ึก ากับระบบ
าร นเท ื่น   

3.1 โมดูลหรือฟังก์ชันการท างานหลักของระบบ
ทะเบียนนักศึกษาและการติดตามการจัดการเรียน
การสอน ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ฟังก์ชันการท างาน ลักข งระบบ  ซึ่งประก บไปด้ ย 
การบันทึกประ ัตินัก ึก า การก า นดราย ิชาที่เปิด น 
การจัดแผนการเรียน การลงทะเบี ยน เรียน  การจั ด

ตาราง น ตาราง บ  การประม ลผล เกรด  การ
ประม ลผลจบ ตล ดจนการค้น าและรายงานที่เกี่ย ข้ ง 
3.1.1 การบันทึกประวัตินักศึกษา 
 ประก บด้ ย ่ นที่เกี่ย ข้ งกับประ ัตินัก ึก า ได้แก่ 
การ ร้างร ั นัก ึก าใ ม่ การบันทึกข้ มูลนัก ึก า และ
การปรับปรุง ถานะนัก ึก า  
3.1.2 การก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน 
 ใน ่ นนี้เป็นข้ันต นการก า นดราย ิชาที่คาด ่าจะเปิด
ใ ้มีการท าการเรียนการ นในแต่ละ ลัก ูตร โดยจ าแนก
ตามช้ันปีการ ึก า ปีการ ึก า และภาคการ ึก า ซึ่งร ม
ไปถึ งการจัดกลุ่ มนัก ึก า  และการก า นด าจารย์
ผู้รับผิดช บราย ิชา 
3.1.3 การจัดแผนการเรียน 
 คร บคลุมกิจกรรมในการเลื ก ิชา โดยจ าเป็นที่ต้ งมี
การก า นดราย ิชาที่เปิด นก่ นจึงจะ ามารถเลื ก ิชา
เ ล่านั้นมาก า นดโปรแกรมการเรียนจริงได้ 
3.1.4 การลงทะเบียนเรียน 
 ประก บด้ ย โมดูลที่ เกี่ ย ข้ งกับขั้นต นในการ
ลงทะเบียนเรียนข งนัก ึก า ร มไปถึงการค าน ณ
ค่าใช้จ่ ายในการลงทะเบี ยน เรียน การพิ มพ์ ใบช าระ
ค่าลงทะเบียนเรียน ตล ดจนการเพิ่มเติมราย ิชาที่ต้ งการ
การลงทะเบียน และการถ นราย ิชาที่ เคยได้ท าการ
ลงทะเบียน 
3.1.5 การจัดตารางสอน – ตารางสอบ 
 เกี่ย ข้ งกับการด าเนินการใน ่ นตาราง น และ
ตาราง บในแต่ละราย ิชาที่ได้ท าการจัดการเรียนการ น 
โดยมีการก า นด าจารย์ผู้ น ัน เ ลา ถานที่ ในการ
ท าการ น และการ บ 
3.1.6 การประมวลผลเกรด 
 คร บคลุมการด าเนินการใน ่ นการบันทึกเกรด การ
ตร จ บ ิชาที่ยังไม่ ่งเกรด การประม ลผลเกรด การแก้
เกรด ร มไปถึงการยืนยันการแ ดงผลเกรดนัก ึก า 
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3.1.7 การประมวลผลจบ 
 ใน ่ นนี้ เป็ น ขั้ น ต น ในการบั นทึ ก ผลการ บ 
ประม ลผลการ  าเร็จการ ึก าตาม ลัก ูตร การ
ประม ลผลการ  าเร็จการ ึก ารายนัก ึก า การตร จ บ
นัก ึก าที่คาด ่าจะ  าเร็จการ ึก า การ นุมัติ  าเร็จ
การ ึก า การตร จ บรายช่ื ผู้  าเร็จการ ึก า การ
ประม ลผลนัก ึก าท่ีจะได้รับเกียรตินิยม (กรณีพิเ ) การ
ประม ลผลนัก ึก าท่ีจะได้รับเ รียญราง ัล 
3.1.8 การค้นหาและรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 คร บคลุมในการค้น าและรายงานเกี่ย กับนัก ึก า 
รายงานเกี่ย กับการลงทะเบียนเรียน รายงานเกี่ย กับผล
การเรียน รายงานเกี่ย กับใบรับร ง และรายงานเกี่ย กับ
การเงิน โดย ามารถน า กรายงานในรูปแบบเ ก าร รื
กราฟรายงาน โดย ามารถเข้าถึงรายละเ ียดในระดับต่าง  
3.2 การติดตามการจัดการการเรียนการสอน 
 โครงงานนี้ได้มีการพัฒนาระบบทะเบียนนัก ึก าและ
ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร น   า รั บ
ถาบัน ุดม ึก า เพิ่มเติมใน ่ นข งการติดตามผลการ

จัดการเรียนการ น เพื่  าน ยค าม ะด กใ ้ผู้ที่มี ่ น
เกี่ย ข้ ง ามารถค บคุม และติดตามการจัดการเรียนการ

นได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ ามารถติดตามผลการจัดการ
เรียนการ นจ าแนกตาม ลัก ูตรที่ เปิด น ช้ันปี
การ ึก า ปีการ ึก า และภาคการ ึก า  

โดยระบบจะท าการแ ดงผลจ าน นราย ิชาที่ได้ท าการ
เปิด น จ าน นราย ิชาที่ได้ถูกก า นดลงในแผนการเรียน 
จ าน นราย ิชาที่ลงทะเบียน ซึ่ง ามารถดูรายละเ ียด
เพิ่มเติมใน ่ นข งจ าน นกลุ่มที่เปิดใ ้ลงทะเบียนเรียน 
จ าน นที่นั่งที่ เปิดรับลงทะเบียนเรียน จ าน นที่นั่งที่ถูก
ลงทะเบียนเรียน ตล ดจน ถานะการ ่งเกรด และจ าน น
ราย ิชาที่ได้รับการจัดตาราง นแล้  ซึ่งจ าน นข งข้ มูลที่
ได้ถูกน ามาแ ดงทั้ง มด มาจากข้ มูลการจัดการเรียนการ

นภายในระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตามการ
จัดการเรียนการ น  า รับ ถาบัน ุดม ึก า โดยใน ่ น
ข งการติดตามการจัดการการเรียนการ นเป็นเพียง ่ น

ข งการแ ดงผลลัพธ์เท่านั้นไม่ ามารถแก้ไขข้ มูลการ
จัดการเรียนการ นได้โดยตรง  

ดังนั้น ากเกิดข้ ง ัยในข้ มูลที่ได้ท าการแ ดงใน ่ น
ข งการติดตามการจัดการเรียนการ น จ าเป็นท่ีจะต้ งเข้า
ไปที่ฟังก์ชันการท างานข งระบบที่เกี่ย ข้ งกับข้ มูลนั้น 
เพื่ ตร จ บค ามถูกต้ ง รื ค บคุมการปฏิบัติงานใน
่ นดังกล่า  

รูปท่ี 2 แผนภาพกิจกรรมการติดตามการเรียนการสอน 

รูปที่  จะแ ดงแผนภาพกิจกรรมการติดตามการเรียน
การ น โดยเริ่มต้นผู้ใช้ได้ท าการเข้า ู่ระบบ จะ ามารถ
ด าเนินการติดตามผลการจัดการเรียนการ น ค บคู่กับการ
จัดการเรียนการ นในเ ลาเดีย กัน  

3.3 สถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ
ทะเบียนนักศึกษาและการติดตามการจัดการเรียน
การสอน ส าหรับสถาบันอุดมศึกษากับระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ 
 เนื่ งจากการพัฒนาระบบทะเบียน  เป็น ่ น นึ่งข ง
การพัฒนาชุดซ ฟต์แ ร์เพื่ การจัดการ ึก า (  

) และ นับ นุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ดังนั้น
ระบบทะเบียน  จึงมีการเช่ื มโยงกับระบบ าร นเท ื่น  
ประก บด้ ย ระบบ มัครและรับเข้านัก ึก า ระบบกร บ
มาตรฐานคุณ ุฒิระดับ ุดม ึก า ระบบประเมินผล ระบบ
กิจการนัก ึก า ระบบ ิ ย์เก่า  และระบบบุคลากร  
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 ใน ่ นนี้จะ ธิบายเกี่ย กับการเช่ื มโยงระบบทะเบียน
นัก ึก าและการติดตามการจัดการเรียนการ น  า รับ
ถาบัน ุดม ึก ากับระบบ าร นเท ื่น  ที่ได้เกิดการบูร

ณาการและแลกเปลี่ยนข้ มูลกัน เพื่ แก้ปัญ าค ามซ้ าซ้ น
ในการจัดเก็บข้ มูล ค ามผิดพลาดข งข้ มูล ตล ดจน
ะด กในการบริ ารจัดการข้ มูล เพื่ ใช้ในการติดตามการ

จัดการเรียนการ น 
เนื่ งจากลัก ณะทางกายภาพข งการ างโครง ร้าง

รื ถาปัตยกรรมข งฐานข้ มูลที่ระบบ าร นเท นั้นถูก
ติดตั้งไ ้มีค ามแตกต่างกัน โดยแบ่ง กเป็น  รูปแบบ คื  
ฐานข้ มูลที่ ยู่ท่ีเดีย กัน ( ) และฐานข้ มูลที่ ยู่ต่าง
ที่กัน ( ) ประก บกับลัก ณะข งข้ มูลที่ต้ งการ
ใช้งาน ซึ่งถูกจัดเก็บไ ้ในแต่ละฐานข้ มูลที่มีค ามแตกต่าง
กัน โดยแบ่ง กเป็น  รูปแบบ คื  ข้ มูลที่ตรงกับค าม
ต้ งการและ ามารถน ามาใช้ รื ้าง ิงได้ โดยไม่ต้ งท า
การปรับปรุง รื เปลี่ยนแปลงใด  ( ) และ
ข้ มูลที่ตรงกับค ามต้ งการแต่ไม่ ามารถน ามาใช้ รื
้าง ิงได้ โดยจะต้ งท าการปรับปรุง รื เปลี่ยนแปลง

ข้ มูลบาง ่ นใ ้ เ ร็จ ิ้นเ ียก่ น ( ) ดัง
ปรากฏในรูปที่  ลัก ณะการเข้าถึงและใช้งานข้ มูล 

รูปท่ี 3 ลักษณะการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล 

1. Internal and Compatible
 ลัก ณะข งฐานข้ มูลที่ ยู่ที่ เดีย กัน และข้ มูลที่
ามารถน าไปใช้ รื ้าง ิงได้ โดย ามารถที่จะเข้าถึง

ฐานข้ มูลได้โดยตรง และน าข้ มูลไปใช้ได้ทันที (  
) ซึ่งปรากฏในการบูรณาการระ ่างระบบทะเบียน

นัก ึก าและการติดตามการจัดการเรียนการ น  า รับ
ถาบัน ุดม ึก า กับระบบบุคลากร 

2. Internal and Incompatible
 มายถึงฐานข้ มูลที่ ยู่ที่เดีย กัน แต่ข้ มูลที่จะน ามาใช้
ไม่ ยู่ในรูปแบบ ( ) รื ลัก ณะที่ต้ งการ จ าเป็นที่
จะต้ งปรับปรุง รื เปลี่ยนแปลงรูปแบบข้ มูลก่ น 
( ) ซึ่ งปรากฏในการบูรณาการระ ่าง
ระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตามการจัดการเรียนการ

น  า รับ ถาบัน ุดม ึก า กับระบบกร บมาตรฐาน
คุณ ุฒิระดับ ุดม ึก า 
3. External and Compatible
 ลัก ณะข งฐานข้ มูลที่ ยู่ต่างที่กัน แต่ข้ มูล ามารถ
น ามาใช้ รื ้าง ิงได้ โดย ามารถที่จะเข้าถึงฐานข้ มูลใน
ลัก ณะ   และน าข้ มูลมาใช้งาน ซึ่งไม่ปรากฏ
ในการบูรณาการระ ่างระบบทะเบียนนัก ึก าและการ
ติดตามการจัดการเรียนการ น  า รับ ถาบัน ุดม ึก า 
กับระบบ าร นเท ใด  
4. External and Incompatible
 มายถึงฐานข้ มูลที่ ยู่ต่างที่กัน และข้ มูลที่จะน ามาใช้
ไม่ ยู่ในรูปแบบ รื ลัก ณะที่ใช้งานได้ โดย ามารถที่จะ
เข้าถึงฐานข้ มูลในลัก ณะ   และน าข้ มูลมา
ใช้งาน ซึ่งปรากฏในการบูรณาการระ ่างระบบทะเบียน
นัก ึก าและการติดตามการจัดการเรียนการ น  า รับ
ถาบัน ุดม ึก า กับระบบ มัครและรับเข้านัก ึก า 

รูปที่   แ ดง ถาปัตยกรรมการเช่ื มโยงข้ มูลข ง
ระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตามการจัดการเรียนการ

น  า รับ ถาบัน ุดม ึก ากับระบบ าร นเท ื่น  ที่
เกี่ย ข้ งจ าน น  ระบบ ได้แก่ระบบบุคลากร ด าเนินการ
เช่ื มโยงข้ มูลใน ่ นข งข้ มูลบุคลากร ได้แก่ รายช่ื
าจารย์ผู้ น และรายช่ื เจ้า น้าท่ี ระบบ มัครและรับเข้า

นัก ึก า ด าเนินการเช่ื มโยงข้ มูลใน ่ นข งข้ มูลนิ ิต
แรกเข้า ได้แก่ รายช่ื นิ ิต ข้ มูล ่ นตั ข งนิ ิต ระบบ
กร บมาตรฐานคุณ ุฒิระดับ ุดม ึก า เช่ื มโยงข้ มูลใน
่ นข งข้ มูล ลัก ูตร ได้แก่ รายช่ื ลัก ูตร รายช่ื ิชา 

ร ั ิชา น่ ยกิจ รื ที่เรียก ีกช่ื ่าโครง ร้าง ลัก ูตร 
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ระบบประเมินผลการ ึก า ด าเนินการเช่ื งโยงข้ มูลใน
่ นข งราย ิชาที่เปิด น ร มไปถึง าจารย์ผู้ นในแต่ละ

ราย ิชาเพื่ ใช้ในการประเมินผลต่าง  ระบบกิจการ
นัก ึก า ด าเนินการเช่ื มโยงใน ่ นข งข้ มูลนัก ึก า 
และระบบ ิ ย์เก่า ด าเนินการเช่ื มโยงใน ่ นข งข้ มูล
บัณฑิตที่ได้ด าเนินการประม ลผลจบจากระบบทะเบียน
นัก ึก าและการติดตามการจัดการเรียนการ น  า รับ
ถาบัน ุดม ึก า 

รูปท่ี 4 สถาปัตยกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลระบบทะเบียนฯ กับ
ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ 

4. ผลการด าเนินโครงงาน
ในการด าเนินโครงงานพัฒนาระบบทะเบียน  ได้ผล

การด าเนินโครงงาน ซึ่งประก บไปด้ ยลัก ณะการพัฒนา
และเครื่ งมื ที่ใช้ในการพัฒนา ร มไปถึงผลลัพธ์ข งการ
พัฒนา และผลการน าไปใช้จริง โดยมีรายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 
4.1 ผลการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและการ
ติ ด ต ามการจั ด ก าร เรี ยน ก ารสอน  ส าห รั บ
สถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของการติดตามการ
จัดการการเรียนการสอน 

ลัก ณะการพัฒนาและเครื่ งมื ที่ใช้ ร มไปถึงผลลัพธ์
ข งการพัฒนาระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตามการ
จัดการ เรี ยนการ น   า รับ ถาบั น ุ ดม ึ ก า  มี
รายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 

ตารางที ่1 ลักษณะและเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

ลักษณะ/เคร่ืองมือ ผลการด าเนินงาน 
รูปแบบการพัฒนา   

ภา า  .  
ฐานข้ มูล  .  

ระบบปฏิบตัิการ  .  

จากตารางที่  จะเ ็นได้ ่ามีการพัฒนาระบบทะเบียน
นัก ึก าและการติดตามการจัดการเรียนการ น  า รับ

ถ า บั น ุ ด ม ึ ก า ใน รู ป แ บ บ ข ง   
 โดยมีภา าที่ใช้ในการพัฒนาคื  ภา า  

เ ร์ชัน .  ฐานข้ มูลที่ใช้คื   เ ร์ชัน .  และ
ท าการพัฒนาระบบ  บนระบบปฏิบั ติการ  
เ ร์ชัน .  

รูปท่ี 5 หน้าจอหลักการติดตามการจัดการการเรียนการสอน 

รูปที่  น้าจ ลักการติดตามการจัดการการเรียนการ
น แ ดงตั ย่างข้ มูลภาพร มการจัดการเรียนการ น

ข งปีการ ึก า  ภาคเรียนที่  ลัก ูตรพยาบาล า
ตรบัณฑิต ช้ันปีที่  ที่มีจ าน นการก า นดราย ิชาที่เปิด
น ก า นดโปรแกรมการเรียนจริง (แผนการ น) เปิด

ลงทะเบียน และจัดตาราง นแล้  จ าน น  ราย ิชา  

รูปท่ี 6 หน้าจอรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน 

น้าจ รายละเ ียดการลงทะเบียนเรียน ดังปรากฏใน
รูปที่  จะแ ดงตั ย่างรายละเ ียดข งการลงทะเบียน
เรียน ซึ่งประก บไปด้ ย จ าน นกลุ่มที่เปิด จ าน นที่นั่งที่
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เปิดรับ จ าน นที่นั่งที่ได้ลงทะเบียนเรียน ถานะข งการ
ลงทะเบียนเรียน และ ถานะข งการ ่งเกรด  
4.2 ผลการน าระบบทะเบียนนักศึกษาและการ
ติ ด ต ามการจั ด ก าร เรี ยน ก ารสอน  ส าห รั บ
สถาบันอุดมศึกษาไปใช้จริง 

การน าระบบทะเบียน  ไปใช้ ได้มีการด าเนินการ บรม
เชิงปฏิบัติการระบบ าร นเท  ใ ้  ิทยาลัยใน ังกัด 

ถาบันพระบรมราชนก กระทร ง าธารณ ุข ได้แก่ 
ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ิทยาลัย าธารณ ุข ิรินธร 
ิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ าธารณ ุข และ
ิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ภัยภูเบ ร มีตั แทนผู้เข้า
บรม เป็นเจ้า น้าท่ี คณาจารย์ จ าน นมากก ่า  ท่าน  

โดยได้ท าการประเมินผลค ามพึงพ ใจข งผู้เข้า บรมที่
มีต่ การใช้งานระบบทะเบียน  ซึ่งเป็น  ใน  ตั ช้ี ัดข ง
แบบประเมิน มีผล รุป ยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ( . /  คะแนน )  

5. สรุปผลการด าเนินโครงงาน
ผลการพัฒนาระบบทะเบียนนัก ึก าและการติดตาม

การจัดการเรียนการ น  า รับ ถาบัน ุดม ึก า ใน ่ น
ข งการติดตามการจัดการการเรียนการ น ามารถท าใ ้
ผู้ที่มี ่ นเกี่ย ข้ งตร จ บและติดตามผลการจัดการเรียน
การ นได้ ย่างเป็นปัจจุบัน และมีการเช่ื มโยงข้ มูลกับ
ระบบ าร นเท ื่น  ตาม ถาปัตยกรรมการเช่ื มโยง
ข้ มูลข งระบบทะเบียน  ที่ได้กล่า ไ ้ โดยการพัฒนา
ระบบทะเบียน  ได้เริ่มต้นพัฒนาโดยเป็น ่ น นึ่งข ง
ราย ิชา กระบ นการพัฒนาซ ฟต์แ ร์เชิงกลุ่มงาน (  

  ) และได้พัฒนาต่ ย ด
ในราย ิชาการบริ ารโครงการซ ฟต์แ ร์  (  

 ) ซึ่งงานใน นาคตข งการพัฒนา
ระบบทะเบียน  จะท าการเช่ื มโยงข้ มูลไปยังระบบ
รายงาน  า รับผู้บริ ารระดับ ูง ซึ่งจะ ่งผลใ ้ผู้บริ ารใน
ระดับร งผู้  าน ยการประจ า ิทยาลัย ผู้  าน ยการประจ า
ิทยาลัย รื ผู้  าน ยการ ถาบันพระบรมราชนก ามารถ

ติดตามการจัดการเรียนการ นในระดับ ิทยาลัยใน
ภาพร มได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ  

ในท้ายนี้ข ข บพระคุณทุกภาค ่ นที่เกี่ย ข้ งกับการ
จัดท าโครงงานในครั้งนี้  ันได้แก่  มาชิกมกุลที่   ทีม
พั ฒ น าระบ บ ทะ เบี ยน  นั ก ิ ช าก ารค ม พิ เต ร์ 
้ งป ฏิ บั ติ ก า ร ิ จั ย ิ ก ร รม ระ บ บ าร น เท  

    
: ) เขต ุต า กรรรมซ ฟต์แ ร์ภาค

ต ะ ั น ก  (   : )  แ ล ะ
คณาจารย์ าขา ิชา ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ คณะ ิทยาการ
าร นเท   

6. เอกสารอ้างอิง
  .  .    

( ):     
     . 

  . .     
    . 

 มกุล เป็นค าในภา าไทยที่มีค าม มาย ่า กลุ่ม  พุ่ม รื พ ง 
ภา า ังกฤ ใช้ค า ่า  โดยใน ลัก ูตร ิ กรรมซ ฟต์แ ร์
ข งม า ิทยาลัยบูรพาจะมีการแบ่งนิ ิตเป็นมกุลต่ ชั้นปี ทั้ง มด  
มกุล เรียก ่า มกุล   มกุล   
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สุขภาพออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านพูลสินค้าข้าว เพื่อเพิ่ม
ช่อ งท างใน การขายสิ น ค้ า ให้ แ ก่ ท างร้ าน  และ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการขายสินค้า รวมไปถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ โดยพัฒนาเป็นเว็บ   
แอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าและสมาชิกสามารถท าการสั่งซื้อ
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งในกรณีที่เป็นสมาชิกจะได้รับแต้ม
สะสมเพื่อน าไปใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป 
ทางด้านผู้ดูแลระบบก็สามารถจัดการข้อมูลสินค้าและ
ประเภทสินค้า  ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ข้อมูลรายละเอียดการ
สั่ งซื้ อ  รวมถึ งปรับ เปลี่ ยนสถานะการช าระ เงินหรือ
สถานะการจัดส่ง และออกรายงานการสั่งซื้อ ซึ่งการพัฒนา
ครั้งนี้ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ (SDLC) มีการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วย Context Diagram, 
Data Flow Diagram, ER-Model ด าเนินการพัฒนาระบบ
ด้วยภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL  

ค าส าคัญ: ข้าวเพื่อสุขภาพ การสั่งซื้อออนไลน์ 

Abstract 
This study is to develop Rice Health Trading 

Online System: A Case Study of Poonsin. The 
study objective is to increase channels to sell 
products to customer and to increase efficiency 
sales process including storing the information 
associated with the system by developing a web 
application for customers and members to make 

purchase through the website. In the event that a 
member will earn points to be used as a discount 
on the next order, the administrator can manage 
product data and product category, information 
order, and detailed order including modified 
payment status or delivery status and reports out 
of order. This development implement by the 
process of System Development Life Cycle (SDLC) 
that have analysis and design system with 
Context Diagram, Data Flow Diagram, ER-Model, 
and developing by PHP language, MySQL 
database. 

Keywords: Rice health, Online ordering 

1. บทน า
ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจการซื้อขายสินค้าและบริการ

โดยผ่านคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า “การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” 
ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างคุ้มค่ามาก เนื่องจากอินเทอร์เน็ต
เป็นสื่อที่เข้าถึงคู่ค้าได้มาก ท าให้การน าเสนอขายสินค้า
เป็นไปอย่างง่ายดาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 
และรวดเร็ว รวมทั้งช่วยประหยัดต้นทุน ในการสื่อสารด้วย 
โดยการสร้างเว็บไซต์ เพื่อการค้า โดยมีเริ่มต้นจากการ
แนะน าสินค้าหรือบริการที่แสดงถึงคุณสมบัติของสินค้า การ
สั่งซื้อสินค้าและบริการ การช าระเงินค่าสินค้า และการจัดส่ง
สินค้าที่มีการตกลงวิธีการช าระค่าสินค้าและค่าจัดส่งแล้ว 

[1],[2] 
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ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจหลากหลายมากมายที่อาศัยระบบ
อินเทอร์เน็ตในการน าสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาด รวมไปถึง
ธุรกิจการขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจมาก ในขณ ะนี้  เนื่ อ งจากอาหารปกติ ใน
ชีวิตประจ าวันไม่อาจตอบสนองความต้องการมี “สุขภาพดี” 

ในระดับที่ คนไทยยุคปัจจุบันคาดหวังได้ ดังนั้น คนไทยส่วน
ใหญ่หวังพึ่ งอาหารอีกรูปแบบหนึ่ งเพื่อผลในการบ ารุง
สุขภาพ เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ” โดยเฉพาะ
ข้าวเพื่อสุขภาพ เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของประเทศ
ไทย [3] ร้านพูลสินค้าข้าว ก็เป็นร้านค้าหนึ่งที่ด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายสินค้าประเภทข้าวราคาปลีก ทั้งข้าวหอมมะลิ เก่า 
ข้าวหอมมะลิใหม่ ข้าวเหนียว รวมไปถึงข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่ง
เดิมมีช่องทางการจ าหน่ายเพียงช่องทางเดียว คือ ลูกค้าจะ
เข้ามาติดต่อสั่งซื้อผ่านทางหน้าร้าน  โดยพบว่ามีลูกค้า
น้อยลง ยอดขายลดลง เนื่องด้วยปัญหามาจากการท างานใน
รูปแบบเดิม คือ ไม่มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้าช่วย ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มบริโภคที่กว้างขวาง ยังคง
จ าหน่ายได้เฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น อีกทั้งยังมีการ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีจดบันทึก ท าให้เกิดข้อผิดพลาด และเกิด
การสูญหายได้ 

ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้ได้ท าการศึกษา
วิธีการแก้ปัญหาโดยการน าเว็บแอพพลิ เค ช่ัน (Web 

Application) เข้ามารองรับ ด้วยการพัฒนาระบบขายข้าว
เพื่อสุขภาพออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านพูลสินค้าข้าว เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการขายสินค้า และเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อ
สินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างมีระบบง่ายต่อการจัดการข้อมูล 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่ อพัฒ นาระบบขายข้ าวเพื่ อสุ ขภาพออนไลน์ 

กรณีศึกษา ร้านพูลสินค้าข้าว 

 

3. ขอบเขตของระบบงาน 
ขอบเขตของระบบ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

3.1 ลูกค้า (Customer) 
- สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้  

- สามารถเลือกซื้อสินค้าและแก้ไขสินค้าที่เลือกได้ ถ้า
ยังไม่มีการยืนยันการสั่งซื้อ 

- ตรวจสอบการช าระเงินและการจัดส่งสินค้าได้ 
- สามารถยืนยันการสั่งซื้อได้  หลังจากนั้นระบบก็จะ

ค านวณค่าใช้จ่ายให้ทราบทันที 

- สามารถสมัครสมาชิกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดย
ได้รับคะแนนสะสมในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ส่วนลูกค้าที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสม ซึ่งในการซื้อสินค้า
ในแต่ละครั้งจะต้องแจ้งที่อยู่จัดส่งทุกครั้ง 
3.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

- สามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login) 

- สามารถ เพิ่ม  ลบ  แก้ไข  และค้นหาข้อมูลสินค้าได้ 
- สามารถเรียกดู  ค้นหา และลบรายการสั่งซื้อได้ 
- สามารถปรับปรุงสถานะการช าระเงินและการจดัสง่ได ้

- สามารถออกสรุปรายงานการสั่งซื้อข้าวได้ 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 
4.1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)Intel® Core™ i3 

processor 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) 2.00 GB  

- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) 500 GB 

4.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
- ภาษาที่ใช้พัฒนา คือ PHP 

- โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Adobe 

Dreamweaver cs6, Adobe photoshop cs6 

- โปรแกรมจ าลอง Web Server คือ Appserv 2.5.10 

- โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู คือ MySQL 

 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบขายข้าวเพื่อสุขภาพ

ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านพูลสินค้าข้าว ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 6 เดือน 
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6. วิธีการด าเนินงาน
ผู้จัดท าได้ด าเนินการพัฒนาระบบขายข้าวเพื่อสุขภาพ

ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านพูลสินค้าข้าว ตามขั้นตอนของ
วงจรพัฒนาระบบ (SDLC: System Development Life 

Cycle) [4] โดยมีขั้นตอนดัง ต่อไปนี้ 
6.1 การวางแผนโครงการ  
 ศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม ซึ่งจากการศึกษา พบว่า
ระบบเดิมเป็นการขายสินค้าผ่านทางหน้าร้านเพียงอย่าง
เดียว ท ารายการขายสินค้าด้วยวิธีการจด และรับทาง
โทรศัพท์ ท าให้ตรวจสอบข้อมูลได้ยาก และเกิดข้อผิดพลาด
ในการจัดเก็บข้อมูลได้ง่าย รวมไปถึงศึกษาทฤษฎีการพัฒนา
ระบบ และเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ  

6.2 วิเคราะห์ระบบ 
 ในขั้นตอนนี้ได้มีการศึกษาการท างานของระบบงานเดิม 
ว่ามีการท างานอย่างไร และก าหนดความต้องการท างานใน
ระบบงานใหม่ว่าควรจะเปลี่ยนระบบงานเดิมอย่างไรให้มี
การท างานอย่างไร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ขึ้น เมื่อท าการวิเคราะห์ระบบงานเดมิและความต้องการของ
ระบบงานใหม่แล้ว จึงน ามาเขียนเป็นรายงานการท างานของ
ระบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ
ท างานของระบบ คือ บริบท (Context Diagram) แผนภาพ
แสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) ที่แสดงถึง
กระบวนการท างานภายในระบบ ดังรูปที่ 1. 

รูปที่ 1. DFD ของระบบ 
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 จากภาพดังกล่าวสามารถแบ่งกระบวนการท างานใน
ระบบ ออกเป็น 7 กระบวนการ ดังน้ี 

 กระบวนการที่  1.0 สมัครสมาชิก ส าหรับลูกค้าที่
ต้องการรับสิทธิประโยชน์ในการสั่งซื้อสินค้า จะต้องสมัคร
สมาชิกก่อน โดยการป้อนข้อมูลได้แก่  ช่ือ นามสกุลเพศท่ีอยู่ 
เบอร์โทร ช่ือผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่าน เพื่อที่ระบบจะ
น าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะสามารถน า
ช่ือผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านมาใช้ในการเข้าสู่ระบบในครั้ง
ต่อไป 

กระบวนการที่ 2.0 เข้าสู่ระบบ สมาชิกและผู้ดูแลระบบต้อง
ป้อนข้อมูล ช่ือผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านหลังจากนั้นระบบ
ตรวจสอบข้อมูลช่ือผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านว่าถูกต้อง
หรือไม่ และได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานระบบในระดับใด ซึ่ง
จะแบ่งเป็นระดับสมาชิก และระดับผู้ดูแลระบบ หาก
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง ก็จะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบได้ 
 กระบวนการที่ 3.0 ค้นหาสินค้า ลูกค้าและผู้ดูแลระบบ 
สามารถท าการค้นหาข้อมูลสินค้าต่างๆ โดยป้อนข้อมูลที่ตรง
กับรายละเอียดสินค้า เช่น ช่ือสินค้า ประเภทสินค้า โดย
ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือตรงกับ
เงื่อนไข 

รูปที่ 2. ER-Model ของระบบ 
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กระบวนการที่ 4.0 สั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถท าการสั่งซื้อ
สินค้าได้ เมื่อลูกค้าท าการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า จากนั้น
ระบบจะแสดงรายการสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบ และท าการ
จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อและข้อมูลรายการสั่งซื้อ 
 กระบวนการที่ 5.0 ปรับปรุงรายการสั่งซื้อ ผู้ดูแลระบบ
จะสามารถปรับเปลี่ยนสถานะการช าระเงินและการจัดส่งใน
แต่ละรายการสั่งซื้อของลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่า
รายการสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนใดแล้วและในส่วนลูกค้าจะ
สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ เช่น ช าระแล้วหรือไม่ 
จัดส่งแล้วหรือไม่ 
 กระบวนการที่ 6.0 จัดการข้อมูลพื้นฐาน ผู้ดูแลระบบ
จะได้รับสิทธิในการจัดการข้อมูลต่างๆ ในระบบ เช่น ข้อมูล
สินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า เป็นต้น โดยสามารถ เพิ่ม ลบ 
และแก้ไขข้อมูลได้ในกรณี ยกเลิกขายสินค้าประเภทนี้ก็
สามารถลบข้อมูลออกได้ หรือต้องการขายสินค้าใหม่ๆก็
สามารถเพิ่มข้อมูลได้ 
 กระบวนการที่ 7.0 พิมพ์รายงาน ผู้ดูแลระบบสามารถ
เรียกดูรายงานยอดการขายสินค้าโดยระบบจะดึงข้อมูลจาก
ข้อมูลรายละเอียดรายการสั่งซื้อ และข้อมูลรายการสั่งซื้อ 
เพื่อมาสรุปเป็นรายงานยอดสินค้า 
6.3 ออกแบบระบบ  
 ในขั้นตอนนี้ ต้ องศึกษาความต้องการระบบและ
ซอฟต์แวร์ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับพัฒนาในขั้นตอน
ถัดไป เช่น ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ด้วย
แบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER-Model) [5] แสดง
ได้ดังรูปที่ 2. 

 นอกจากนี้ยังมีออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User 

Interface Design) ทั้งการออกแบบการแสดงผล (Output 

Design) และส่วนรับข้อมูลเข้า (Input Design) ดังนี ้
 - การออกแบบการน าเข้าข้อมูล ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ 
การสมัครสมาชิก การสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบการช าระ
เงินและการจัดส่ง การจัดการ (เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา) ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 - การออกแบบส่วนแสดงผล ได้แก่ การแสดงรายการ
และรายละเอียดของสินค้า การแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ
สินค้า การแสดงสถานะการสั่งซื้อ และการออกรายงาน 

6.4 พัฒนาระบบ 
 เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ 
ด้วยภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งได้
ด าเนินการพัฒนาระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของลูกค้า 
และส่วนของผู้ดูแลระบบ  
 - ส่วนการท างานของลูกค้า สามารถค้นหาสินค้าตาม
ประเภทของสินค้าได้ ดูรายเอียดของสินค้า และสั่งซื้อสินค้า
ได้  ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการสั่ งซื้อสินค้า รวมไปถึง
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้ เช่น การช าระเงิน และ
การจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถสมัครสมาชิก เพื่อเพ่ิม
สิทธิพิเศษ โดยได้รับคะแนนสะสมในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง 
เพื่อน าไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกที่มีคะแนน
สะสม 300 คะแนนขึ้นไป ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลด 
5%  และ 10% และไม่ต้องแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งทุกครั้ง  

ตัวอย่างหน้าจอของระบบงานมีดังนี้ 

รูปที่ 3. หน้าหลักของระบบงาน 

รูปที่ 4. หน้าจอสมัครสมาชิก 
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รูปที่ 5. หน้าจอแสดงรายการสินค้า 

รูปที่ 6. หน้าจอแสดงการสั่งซื้อสินค้า

รูปที่ 7. หน้าจอแจ้งการช าระเงิน 

 - ส่วนการท างานของผู้ดูแลระบบ จะสามารถจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชายสินค้าได้ทั้งหมด เช่น 
จัดการข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลสมาชิก และ
สามารถออกรายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้าโดยแบ่งเป็นช่วง
เดือนที่ต้องการได้ ตัวอย่างหน้าจอของระบบงานมีดังนี้ 

รูปที่ 8. แสดงรายการท างานในส่วนผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 9. หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า 

รูปที่ 10. แสดงข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าในส่วนผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 11. แสดงรายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้า
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6.5 ทดสอบระบบ 
 มีการทดสอบการใช้งานในระหว่างการพัฒนาและ
ทดสอบการท างานร่วมกันระหว่างผู้จัดท าระบบและผู้ใช้งาน
ในการทดสอบ เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
คุณภาพการท างานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

- ผศ.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม  
  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์ 

  ประธานสอบโครงงานฯ 

- อ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร 

  อ.ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์ 

  กรรมการสอบโครงงานฯ  

- อ.ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี 
  อ.ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์ 

  กรรมการสอบโครงงานฯ 

- ตัวแทนร้านพูลสินค้าข้าว จ านวน 2 คน 
 โดยการแจกแบบสอบถามประเมินคุณภาพการท างาน
ของระบบใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นความสมบูรณ์ของ
ระบบงานตามขอบเขตของระบบ และประเด็นการใช้งาน 
โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1. สรุปการประเมินความสมบูรณ์ของระบบงานตาม
ขอบเขต 

ประเด็นคุณภาพ X S.D. 
สมัครสมาชิก 4.40 0.55 

ค้นหาข้อมูลต่างๆ 4.40 0.89 

ท าการสั่งซ้ือสินค้า 4.60 0.55 

ตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือสินค้า  
(เช่น การช าระเงิน และการจัดส่งสินค้า) 

4.60 0.55 

เข้าสู่ระบบ 4.80 0.45 

เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลต่างๆ 4.20 0.83 

การใช้แต้มสะสมในการซ้ือสินค้าของสมาชิก 3.80 0.84 

การออกรายงาน 4.40 0.55 

เฉลี่ยรวม 4.40 0.65 

 จากตารางที่ 1. สรุปได้ว่า ระบบดังกล่าวมีคุณภาพ
โดยรวมด้านความสมบูรณ์ของระบบงานตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ เท่ากับค่าเฉลี่ย 4.40 โดยพบว่าในการใช้แต้ม

สะสมในการซื้อสินค้าของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
เนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของทางร้าน จึงมี
ข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีการรองรับการปรับเปลี่ยน 
โปรโมชันผ่านระบบได้  

ตารางที่ 2. สรุปการประเมินด้านการใช้งานของระบบ 

ประเด็นคุณภาพ X S.D. 
ความง่าย/เข้าใจในการใช้งานระบบ 4.60 0.55 

ความชัดเจนของข้อความบนหนา้จอ 4.80 0.45 

ความเหมาะสมของตัวอักษร สี พื้นหลัง 4.40 0.55 

ความเหมาะสมในจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ 4.60 0.55 

ความเหมาะสมปริมาณข้อมูลบนหนา้จอ 4.60 0.55 

การแสดงผลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 4.60 0.55 

ความเหมาะสมของระบบงานโดยรวม 4.60 0.55 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.55 

 จากตารางที่ 2. สรุปได้ว่า ระบบดังกล่าวมีคุณภาพ
โดยรวมด้านการใช้งานของระบบ เท่ากับค่าเฉลี่ย 4.54 โดย
พบว่าความเหมาะสมของตัวอักษร สี พื้นหลัง มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด และมีข้อเสนอแนะว่าควรเลือกสีตัวอักษร และสีของ
ปุ่มสั่งการให้เข้มขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
6.6 ติดต้ังระบบ  
 ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ได้ท าการทดสอบจนมีความ
มั่นใจแล้วว่า ระบบสามารถท างานได้จริงและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อ
ใช้งานจริงต่อไป 

6.7 จัดท าคู่มือเอกสาร  
 มีการจัดท าเอกสารคู่มือประกอบการใช้งาน (User 

Documentation) เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
โปรแกรม เพื่ อ ให้ทราบถึงขั้นตอนหรือวิธี ใช้งานของ
เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นมา รวมไป
ถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบดังกล่าวด้วย 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการด าเนินการโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การ

พัฒนาระบบขายข้าวเพื่อสุขภาพออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน
พูลสินค้าข้าว ผู้จัดท าได้ด าเนินการทดสอบความถูกต้องใน
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การท างานของระบบ และได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ ท าให้
ทราบถึงปัญหาในการท างานของระบบ นอกจากนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 สรุปผล 
 ระบบขายข้าวเพื่อสุขภาพออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านพูล
สินค้าข้าว พัฒนาขึ้นโดยเลือกใช้ภาษา PHP และระบบ
ฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยให้
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้อง
เดินทางมาที่ร้าน สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า
ก่อนสั่งซื้อได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า 
มีการจูงใจในการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านโดยก าหนดให้
สมาชิกจะมีแต้มสะสมที่สามารถใช้แลกซื้อสินค้าภายในร้าน
ได้ และสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินและการ
จัดส่งสินค้าได้ 
 ในส่วนของผู้ดูแลระบบนั้น สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ค้นหา ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าได้ และ
สามารถปรับปรุงสถานะการช าระเงินและการจัดส่งสินค้า 
เพื่อเป็นการยืนยันการด าเนินการดังกล่าว สามารถออก
รายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องได้  เพิ่มความรวดเร็วและลด
ข้อผิดพลาดในการจัดการข้อมูลต่างๆ 
7.2 ปัญหาของระบบ 
 - ลูกค้ายังไม่สามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ผ่านทางระบบได้ 
เช่น ช าระเงินแล้ว แต่สถานะยังไม่เปลี่ยน หรือจัดส่งสินค้า
แล้วยังไม่มีถึง 
 - ระบบยังไม่สามารถแสดงคะแนนสะสมหลังยืนยันการ
สั่งซื้อได้ทันที เพราะสมาชิกต้องเข้าสู่ระบบใหม่ถึงจะแสดง
คะแนนปัจจุบัน 
 - ระบบยังไม่สามารถอัพไฟล์ภาพท่ีเป็นช่ือภาษาไทยได้ 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
 - ในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบในส่วนของการจัดการ
โปรโมชันของทางร้านเพิ่มเติม เนื่องจากโปรโมชันของทาง
ร้าน จะได้มากจากนโยบายของทางร้าน ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามเทศกาล ดังนั้น เมื่อถึงเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงโปรโมชัน ผู้ดูแลระบบก็จะสามารถจัดการกับ
โปรโมชันต่างๆ ผ่านทางระบบได้เลย 

 - ควรมีการเช่ือมต่อกับข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อ
ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์ ที่ได้ทั้งการ
สั่งซื้อสินค้า และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ 

 - ควรมีการเพิ่มการตอบกลับจากลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาใน
กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Feedback) และผู้ดูแลระบบต้อง
สามารถช้ีแจงกลับได้ 
 - ในอนาคต ควรมีช่องทางการช าระเงินท่ีมีความสะดวก
มากขึ้น 
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ระบบร้านขายดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบลบางม่วง 
Artifcal Flowers and Wreath Shop Online System 
A Case Study of District Housekeeper Bangmoung 

กุลณัฐ ปานชาตรี และ เย็นตา ไกรสมสุข 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

Kunlanut302@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบร้านขาย

ดอกไม้จันทน์และพวงหรีดออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้าน
เทศบาลต าบลบางม่วง ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 ส่วน
หลัก.ๆ คือ ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ส่วนของการออก
รายงานการขายสินค้ารายวันและรายเดือน และส่วนของ
การสั่งซื้อสินค้า โดยส่วนของการจัดเก็บข้อมูลจะมีหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญของร้านขายดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 
ออนไลน์ ให้เป็นระบบลงในฐานข้อมูล อาทิเช่น ข้อมูล
สมาชิก.ข้อมูลสินค้า.เป็นต้น.ส่วนในด้านของการออก
รายงาน จะเป็นการสรุปยอดการขายสินค้ารายวันและราย
เดือน สรุปยอดสินค้าคงเหลือและจัดพิมพ์รายงาน และใน
ส่วนของสั่งซื้อสินค้านั้น เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยท าให้การ
ติดต่อกับสมาชิกมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น.เพื่อให้เราเข้าถึง
สมาชิกได้เร็วท่ีสุด.และส่งผลถึงยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น.จาก
ช่องทางในการซื้อขายที่สะดวกและลูกค้าสามารถดูรูปแบบ
สินค้า.เปรียบเทียบราคาได้ 
 ซึ่งในการจัดท าโครงงานระบบร้านขายดอกไม้จันทน์และ
พวงหรีด.ออนไลน์.ได้มีการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์โดย
ใช้ภาษา PHP โปรแกรม Adober.Dreamweaver CS4 
และใช้ MySQL 5.0 ในการสร้างฐานข้อมูล ซึ่ งทั้ งสอง
โปรแกรมนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง
ในการท าระบบขายสินค้าออนไลน์ 

ค ำส ำคัญ: ดอกไม้จันทน ์พวงหรีด กลุ่มแม่บ้าน การสั่งซื้อ 

Abstract 
This project aims to develop a system for a 

flower shop and wreath online. A case study of 
district housekeeper Bang-Moung which can be 
split into 3 main sections, is part of the 
information store. The section of the report, the 
product daily and monthly sales and a portion of 
the delivery order by the part of the information 
store is an important storage of a flower shop 
and a wreath. Online database system, such as 
data members, product information to order 
information, payment information, product 
categories, part of the report. To outlining a sales 
item daily and monthly Summary inventories and 
printed reports and on the part of the order is an 
important part that makes contact with members 
rapidly. we have the fastest access to members 
and result in increased order which work system 
in the preparation of the flower shop and wreath 
online. has developed and designed a Web site 
by using the PHP language and MySQL 5.0 use 
Adober.Dreamweaver.CS4 program to create the 
database, both of which this program is 
considered to be the most popular program is 
relatively high sales online shopping system. 

Key words: Artifcal Flowers, Wreath, Housekeeper, 
Ordering 
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1. บทน ำ 

เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต
มากขึ้นทุกวัน ถูกน ามาใช้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษา 
การท าอุตสาหกรรม การคมนาคม และการท าธุรกิจ 
เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ สามารถรับ - ส่ง ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็วขึ้น ซึ่ งในบางธุรกิจก็ยังไม่มีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ ท าให้ได้รับความสนใจน้อยกว่าธุรกิจที่มี
ระบบซื้อขายผ่านเว็บไซต์ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่ง
เทคโนโลยีการสื่อสารนี้  ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิ่งที่
เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่.ๆ.ที่ทันสมัย มีราคาแพง 
มีระบบการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่เมื่อถูกน ามาใช้แล้ว
จะสามารถช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพของงานดีขึ้น 
รวมถึงประหยัดเวลาและค่าแรงอีกด้วย 

 ชุมชนเทศบาลต าบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี มีการตั้ง
ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตของคนใน
ชุมชน ซึ่งจะมีการจัดท าดอกไม้จันทน์ เพื่อจ าหน่ายแต่ใน
ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจของชุมชนยังไม่ได้มีการน าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ท าให้ค่อนข้างมีความล่าช้าในการซื้อ
ขาย ช่องทางในการจ าหน่ายน้อยและไม่เป็นที่รู้จัก สามารถ
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้เข้าใช้ได้โดยระบบจัดเก็บข้อมูล 
สามารถเช็คจ านวนสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า และ
สามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะสร้างระบบ
ร้านขายดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ออนไลน์.ขึ้น.โดยการน า
เทคโนโลยีสื่อสารและความรู้ที่ได้จากการเรียนให้เข้ามามี
บทบาทมากขึ้นในการด าเนินงาน เพื่อช่วยลดปัญหาในด้าน 
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ความยุ่งยากในการสั่งซื้อสินค้า 
และยังรวมไปถึงการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างระบบร้านขายดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 

ออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบลบางม่วง 

 

 

3. ขอบเขตของระบบงำน 
ขอบเขตของระบบ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

3.1 ลูกค้ำ 
- สามารถสมัครสมาชิกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
- สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
- สามารถดูรายละเอียดสินค้า ค้นหาสินค้าได้ 
- สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 
- สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อได้ 
- สามารถยกเลิกการสั่งซื้อก่อนการช าระเงินได้ 
- สามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้ 

3.2 ผู้ดูแลระบบ 
- สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
- สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทสินค้าได้ 
- สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ 
- สามารถ ลบ ค้นหา ข้อมูลของสมาชิกได้ 
- สามารถ ลบ ค้นหา ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้ 
- สามารถปรับสถานะการช าระเงินของสมาชิกได้ 
- สามารถออกรายงานสรุปการขายสินค้ารายวันและ

รายเดือนได้ 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำโครงงำน 
4.1. ด้ำนฮำร์ดแวร์ (Hardware) 

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์อย่างน้อยระดับ Core i3 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) อย่างน้อย 1 GB 

- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) 500 GB 

4.2 ด้ำนซอฟต์แวร์ (Software) 
- ภาษาที่ใช้พัฒนา คือ PHP 

- โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Adobe 

Dreamweaver CS4, Adobe Photoshop CS6 

- โปรแกรมจ าลอง Web Server คือ Appserv 2.5.10 

- โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู คือ MySQL 
 

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบร้านขายดอกไม้จันทน์

และพวงหรีด ออนไลน์ กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเทศบาล
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ต าบลบางม่วง ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 7 เดือน 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน
ผู้จัดท าได้ด าเนินการพัฒนาระบบร้านขายดอกไม้จันทน์

และพวงหรีด ออนไลน์ กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเทศบาล
ต าบลบางม่วง ตามขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC: 

System Development Life Cycle) [3] โดยมีขั้นตอนดัง 
ต่อไปนี ้

6.1 กำรวำงแผนโครงกำร 
 ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของระบบงานเดิม  ซึ่งท าการซื้อ-

ขายสินค้าด้วยวิธีการจดบันทึก และติดต่อทางโทรศัพท์ท าให้
เกิดการซ้ าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ง่าย รวมไปถึง
ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ  

รูปที่ 1. DFD ของระบบ 
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6.2 วิเครำะห์ระบบ 
 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ โดยรวบรวมความ
ต้องการในด้านต่าง ๆและน ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อมูล
ความต้องการที่ชัดเจน พร้อมทั้งน าข้อมูลความต้องการ 
เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่ต่อไป 
 สร้างแบบจ าลองกระบวนการท างานของระบบใหม่ด้วย
การวาดแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : 

DFD) ดังรูปที่ 1 
 จากภาพดังกล่าวสามารถแบ่งกระบวนการท างานใน
ระบบ ออกเป็น 7 กระบวนการ ดังน้ี 

 กระบวนการที่ 1.0 การสมัครสมาชิก เป็นกระบวนการ
ที่ให้บุคคลทั่วไปได้สมัครโดยท าการป้อนข้อมูลการสมัคร
สมาชิก เช่น ช่ือผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่าน เพื่อรับสิทธิ์ใน
การเข้าใช้ระบบ 
 กระบวนการที่ 2.0 การเข้าสู่ระบบ เป็นกระบวนการ
เข้าใช้งานระบบของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถน าช่ือ
ผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของตัวเองมาป้อนเพื่อขอสิทธิใน
การเข้าใช้งานระบบ 

กระบวนการที่ 3.0 การค้นหาสินค้า เป็นกระบวนการที่
ใช้ในการค้นหาสินค้าที่ต้องการ เช่น ประเภทดอกไม้จันทน์ 
และประเภทพวงหรีด เป็นต้น 

 กระบวนการที่ 4.0 การสั่งซื้อสินค้า เป็นกระบวนการ
สั่งซื้อสินค้าส าหรับลูกค้าลูกค้าจะเลือกสินค้าที่ต้องการ และ
สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ ในกรณีที่ยังไม่ได้ยืนยัน
การสั่งซื้อ สินค้าแต่ถ้าหากมีการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าไป
เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการสั่ งซื้อสินค้าได้ 
หลังจากยืนยันการสั่ งซื้อสินค้า ระบบจะท าการแสดง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ลูกค้าทราบทันที แต่ถ้าลูกค้าไม่ช าระเงิน
ภายในระยะเวลา.24.ช่ัวโมง ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการ
สั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ทันที 
 กระบวนการที่  5.0 การช าระเงิน เป็นกระบวนการ
ส าหรับสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเลือกวิธีการช าระเงิน 
โดยผ่านทางธนาคารใดก็ได้ และในส่วนของผู้ดูแลระบบ
สามารถปรับเปลี่ยนสถานะการช าระเงินของสมาชิกได้ 
 กระบวนการที่  6.0 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน เป็น
กระบวนการส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ
จัดการข้อมูลสินค้าได้ดังนี้ คือ เพิ่มข้อมูลสินค้า ลบข้อมูล
สินค้า แก้ไขข้อมูลสินค้า และเรียกดูรายละเอียดสินค้าได้ 
 กระบวนการที่ 7.0 การพิมพ์รายงาน เป็นกระบวนการ
พิมพ์รายงานส าหรับผู้ดูแลระบบ เช่น รายงานสรุปการขาย
สินค้ารายวันและรายเดือน 
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detail_pro

tb_member
id_member

user_name
myname provinceuser_pass

e-mail

zipcode

tel
order

id_member

order_date

id_order

id_order

id_pro

order_detail

have

have

have

order_note

M

M

1M

M1
1

1

picture

amount_pro
id_detail

M 1

payment

id_order pay_id

1
M

have

id_status

status

pay_bank
pay_date

pay_time

pay_money
pay_picture

pay_desc
payment_datetime

รูปที่ 2. ER-Model ของระบบ 
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6.3 ออกแบบระบบ 
 ออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ โดยจะมีการออกแบบ
ระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ระบบมากที่สุด 
ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานระบบในส่วนของเมนูการสมัครสมาชิก 
การสั่งซื้อ และข้อมูลเหล่านั้นก็จะมีความปลอดภัยอย่างดี 
ดังรูปที่ 2 
 นอกจากนี้ยังมีออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User 

Interface Design) ทั้งการออกแบบการแสดงผล (Output 

Design) และส่วนรับข้อมูลเข้า (Input Design) ดังนี ้
 - การออกแบบการน าเข้าข้อมูล ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ 
การสมัครสมาชิก การสั่งซื้อสินค้าและการจองบริการ การ
จัดการ (เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 - การออก แบบส่วนแสดงผล ได้แก่ การแสดงรายการ
และรายละเอียดของสินค้า การแสดงตารางการจองบริการ 
รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและการจองบริการ การออก
รายงานต่างๆ 
6.4 พัฒนำระบบ  
 เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ 
ด้วยภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งได้
ด าเนินการพัฒนาระบบออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของลูกค้า
ทั่วไป ส่วนของสมาชิก และส่วนของผู้ดูแลระบบ  
 - ส่วนการท างานของลูกค้า สามารถค้นหา สามารถดู
รายละเอียดของสินค้า และสั่ งซื้อสินค้าได้  รวมไปถึง
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้ เช่น การช าระเงิน และ
การจัดส่งสินค้า ตัวอย่างหน้าจอของระบบงานมีดังนี้ 

 รูปที่ 3. หน้าแรกของระบบงาน 

รูปที่ 4. หน้าเข้าสู่ระบบ 

รูปที่ 5. หน้าจอแสดงรายการสินค้าทั้งหมด 

รูปที่ 6. หน้าจอแสดงการสั่งซื้อสินค้า 

รูปที่ 7. หน้าจอแสดงสถานะการสั่งซื้อสินค้า
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 - ส่วนการท างานของผู้ดูแลระบบ จะสามารถจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า เช่น จัดการข้อมูล
สินค้า ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูล
สมาชิก และสามารถออกรายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้าโดย
แบ่งตามประเภทรายงานและวันที่ต้องการได้ ตัวอย่าง
หน้าจอของระบบงานมีดังนี ้

รูปที่ 8. แสดงรายการจัดการร้านในส่วนผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 9. แสดงข้อมูลการสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 10. แสดงข้อมูลสินค้าในส่วนผู้ดูแลระบบ 

รูปที่ 11. แสดงข้อมูลประเภทสินค้าในส่วนผู้ดูแลระบบ

รูปที่ 12. แสดงรายงานการขายสินค้า

รูปที่ 13. แสดงรายงานสินค้าคงเหลอื

รูปที่ 14. แสดงข้อมูลสมาชิก
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6.5 ทดสอบระบบ 
 มีการทดสอบการใช้งานในระหว่างการพัฒนาและ
ทดสอบการท างานร่วมกันระหว่างผู้จัดท าระบบและผู้ใช้งาน
ในการทดสอบ เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
คุณภาพการท างานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

- ผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร  
  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์ 

  ประธานสอบโครงงานฯ 

- อ.พิชญาวี  คณะผล 

  อ.ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์ 

  กรรมการสอบโครงงานฯ 

- อ.ปริยวิศย์ ชูเชิด 

  อ.ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์ 

  กรรมการสอบโครงงานฯ 

- ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบลบางม่วง จ านวน 2 

คน 
 โดยการแจกแบบสอบถามประเมินคุณภาพการท างาน
ของระบบใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นความสมบูรณ์ของ
ระบบงานตามขอบเขตของระบบ และประเด็นการใช้งาน 
โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางที ่1 สรุปการประเมินความสมบูรณ์ของระบบงานตามขอบเขต 

ประเด็นคุณภำพ X S.D. 
สมัครสมาชิก 4.60 0.50 
ค้นหาข้อมูลต่างๆ 4.60 0.55 
เข้าสู่ระบบ 4.60 0.55 
ท าการสั่งซ้ือสินค้า 4.60 0.55 
ตรวจสอบยอดการสั่งซ้ือสินค้า 4.60 0.55 
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้า 4.60 0.55 
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลประเภทสินค้า 4.60 0.55 
การออกรายงาน 4.20 0.45 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.50 

 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ระบบดังกล่าวมีคุณภาพ
โดยรวมด้านความสมบูรณ์ของระบบงานตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ เท่ากับค่าเฉลี่ย 4.55 โดยพบว่าในการออก
รายงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

ตารางที่ 2 สรุปการประเมินด้านการใช้งานของระบบ 

ประเด็นคุณภำพ X S.D. 
ความง่าย/เข้าใจในการใช้งานระบบ 4.40 0.50 
ความชัดเจนของข้อความบนหนา้จอ 4.20 0.45 
ความเหมาะสมของตัวอักษร สี พื้นหลัง 4.40 0.55 
ความเหมาะสมในจัดวางองค์ประกอบหน้าจอ 4.60 0.55 
ความเหมาะสมปริมาณข้อมูลบนหนา้จอ 4.20 0.45 
การแสดงผลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 4.60 0.55 
ความเหมาะสมของระบบงานโดยรวม 4.60 0.55 

เฉลี่ยรวม 4.43 0.50 

6.6 ติดต้ังระบบ 
 ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ได้ท าการทดสอบจนมีความ
มั่นใจแล้วว่า ระบบสามารถท างานได้จริงและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อ
ใช้งานจริงต่อไป 

6.7 จัดท ำคู่มือเอกสำร  
 มีการจัดท าเอกสารคู่มือประกอบการใช้งาน (User 

Documentation) เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
โปรแกรม เพื่ อให้ทราบถึงขั้นตอนหรือวิธี ใช้งานของ
เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นมา 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการด าเนินการโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การ

พัฒนาระบบร้านขายดอกไม้จันทน์และพวงหรีด.ออนไลน์
กรณีศึกษา.กลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบลบางม่วง ผู้จัดท าได้
ด าเนินการทดสอบความถูกต้องในการท างานของระบบ 
และได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงปัญหาในการ
ท างานของระบบ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 สรุปผลกำรท ำโครงงำน 
 จากการพัฒนาระบบร้านขายดอกไม้จันทน์และพวง
หรีด.ออนไลน์.กรณีศึกษา.กลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบลบาง
ม่วง.ได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ.ระบบมีการประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว.สามารถน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่าง.ๆ.
ได้ตรงตามความต้องการ .ลดขั้นตอนการท างานและ
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แก้ปัญหาการท างานซ้ าซ้อน.และยังสามารถเป็นตัวกลางใน
การติดต่อประสานงานการใช้ระบบระหว่างผู้ดูแลกับ
ผู้ใช้บริการได้. 
 ระบบร้านขายดอกไม้จันทน์และพวงหรีด .ออนไลน์
กรณีศึกษา.กลุ่มแม่บ้านเทศบาลต าบลบางม่วง.สามารถท า
การสรุปผลการท างานได้ดังนี้ .ทางด้านผู้ ใช้งานระบบ
สามารถสืบค้นข้อมูลสินค้าและทราบถึงสถานะการสั่งซื้อ
สินค้าและท าการตรวจสอบราคาสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ในส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถท าการสืบค้นข้อมูลสินค้า
และประมวลผลการสัง่ซื้อสินค้าได้อย่างรวดเรว็รวมไปถึงการ
แก้ไขปรับปรุงเรียกดูข้อมูลสมาชิก.ข้อมูลสินค้า.และสามารถ
พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.2 ปัญหำของระบบ 
 - ระบบสามารถเรียกใช้ได้ภาษาเดียว.คือ.ภาษาไทย.ซึ่ง
ควรเพิ่มโหมดภาษาอังกฤษ.เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ     
 - ระบบยังไม่สามารถช าระเงินในรูปแบบหักผ่านบัญชี
ธนาคาร.ออนไลน์ได้ 
 - ระบบการสั่งซื้อสินค้ายังไม่สมบูรณ์พอ.เช่น.ในการ
สั่งซื้อพวงหรีดควรมีเมนูให้เลือก.ช่ือวัด.ได้อัตโนมัติ 
 - ระบบยังไม่สามารถตรวจสอบการส่งพัสดุได้.ต้องอาศัย
การตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรพัฒนาระบบให้มีในส่วนของข่าวสารส่งถึงสมาชิก
ในการจัดโปรโมช่ัน 
 - ควรเพิ่มระบบส าหรับบุคคลทั่วไปเพื่อให้สามารถสั่งซื้อ
สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
 - ควรเพิ่มระบบส ารองข้อมูลอัตโนมัติและระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลให้มากข้ึน 
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ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ 
Agriculture Data Management System on Android Operating System 

กิติยา รุิยฉาย และ ทั นีย์ เจริญพร 
าขา ิชา ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ คณะ ิทยาการ าร นเท  ม า ิทยาลัยบูรพา 

.  . . .

บทคัดย่อ 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรถูกพัฒนาขึ้น
เพื่ อ ช่วย ให้ การเพาะปลู กพื ชของเกษตรกรไทยมี
ประสิทธิภาพ และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ด้วย
กระบวนการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(Software Development Life Cycle) มีการออกแบบ
และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Android Studio และใช้
โปรแกรม phpMyAdmin ในการสร้างและจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL โดยสามารถใช้งานได้ ง่ายขึ้นบน
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เน้นความสะดวก
และเรียบง่ายในการใช้งานระบบผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เกษตรกรสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ทุก
เวลา เพื่อวางแผนการเพาะปลูกตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ และบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกให้เป็น
ระบบ 
ค าส าคัญ :  เก ต รกร  การ เพ าะป ลู ก  ก าร เพิ่ ม
ประ ิทธิภาพการเพาะปลูก  การบริ ารจัดการข้ มูลการ
เพาะปลูก 

Abstract 

The development of the Agriculture Data 
Management System aims to apply software 
engineering knowledge and software development 
life cycle to develop online knowledge-based 
system as an agricultural hub. The information 
provided on the hub is either prepared by the 
government agriculture department or best 
practices form farmer community. The system is 
designed and developed by Android Studio and 
phpMyAdmin with MySQL database. Agriculturists 
can easily get the necessary and important 
information such as planting calendar, lesson 
learned, best practice from the web page and on 
mobile with Android Operating System from 
anywhere and anytime.    

Keyword: Farmer, Cultivation, Increase efficiency 
of cultivation, Agriculture Data Management     

1. บทน า

 ตั้งแต่ ดีตเก ตรกรรมเป็น ่ นที่มีค าม  าคัญ
ที่ ุดข งประเท ไทย การเก ตรเป็นรากฐานที่ช่ ยพัฒนา
ประเท  และประชากร ่ นใ ญ่บริโภคผลผลิตทาง
การเก ตรเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชี ิต จากรายงานข ง
 านักงานเ ร ฐกิจการเก ตร กระทร งเก ตรและ

กรณ์พบ ่า ในปี พ. .  ประชากรด้านการเก ตร
มีจ าน น .  ล้ านคน จากจ าน นประชากรใน
ประเท ไทยทั้ ง มด .  ล้ านคน  แต่ภาค
การเก ตรในประเท ไทยยังคงขาดประ ิทธิภาพในการ
เพาะปลูก าเ ตุ  าคัญเกิดจากการขาด งค์ค ามรู้ และ
การบริ ารจัดการการเพาะปลูกที่เ มาะ ม ่งผลใ ้
เก ตรกรไทยบางรายประ บปัญ าเกี่ย กับภา ะ นี้ ิน 
และค ามยากจน  ีกทั้ งปัญ าค่าใช้จ่ายในการ
เพาะปลูกที่ ูงเกินข บเขตข งงบประมาณ โดยไม่มีการ
จัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย ่งผลใ ้บางครั้งเก ตรกรไม่ ามารถ
ประมาณการ รื ค าน ณต้นทุนที่แท้จริง และ าจท าใ ้
ขาดทุนได้ 

จากปัจจัยดังกล่า  ผู้ ิจัยจึงได้มีแน คิดในการ
พัฒ นาระบบบริ ารจั ดการข้ มู ลการ เก ตรบน
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ขึ้น เพื่ เป็นเครื่ งมื ที่ช่ ย
เก ตรกรในการ างแผนบริ ารจัดการการเพาะปลูก เก็บ
บันทึกข้ มูลค่าใช้จ่าย และใ ้ค าแนะน าที่จ าเป็นตล ด
การเพาะปลูก เพื่ เพิ่มประ ิทธิภาพ และคุณภาพในการ
เพาะปลูกข งเก ตรกรใ ้มากขึ้น 
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2. ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาระบบบริ ารจัดการข้ มูลการเก ตรนี้
ด าเนินการตามแน ทางและกระบ นการทาง ิ กรรม
ซ ฟต์แ ร์ซึ่งมีทฤ ฎี และบทค าม ร มถึงเ ก ารต่าง  
ที่ผู้ ิจัยได้ ึก าเพื่ ใช้เป็นแน ทางในการพัฒนาระบบ
ดังนี ้
2.1 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development 
Life Cycle: SDLC)    
 เป็นแน ทาง รื ิธีการในการพัฒนา เพื่ ใช้ท า
ค ามเข้าใจและเป็นขั้นต นการพัฒนาระบบ าร นเท  

รื ซ ฟต์แ ร์ใ ้  าเร็จ มีการท างานเป็นล าดับขั้นตั้งแต่
จุดเริ่มต้นการพัฒนาถึงจุด ิ้น ุดข งการพัฒนา โดยมี
กระบ นการดังต่ ไปนี้ 

) การ างแผน ( ) เป็นขั้นต นแรกข ง
การพัฒนาระบบ ร มถึงเป็นการร บร มค ามต้ งการ
จากผู้ที่เกี่ย ข้ ง 

) การ ิ เคราะ ์  ( ) เป็นขั้นต นการ
ิเคราะ ์ระบบ เพื่ ใ ้ทราบถึงข้ ดี ข้ เ ีย ทรัพยากร มี

การ ิเคราะ ์ค ามต้ งการจากผู้ใช้ และข้ จ ากัดข ง
ระบบ  

) การ กแบบ ( ) เป็นการน าผลลัพธ์จาก
ขั้นต นการ ิเคราะ ์มาท าการ กแบบทั้งทางด้าน
าร์ดแ ร์ และด้านซ ฟต์แ ร์ การ กแบบรายงาน และ
นา้จ ข งระบบ 

) ก า ร พั ฒ น า  ( ) ก า ร เขี ย น
โปรแกรม การแก้ไขข้ ผิดพลาดที่พบระ ่างการพัฒนา 
ตล ดจนการจัดท าเ ก ารต่าง  

) การทด บและบ ารุงรัก าระบบ (
 ) เป็นขั้นต น ุดท้ายข ง งจรการ

พัฒนาซ ฟต์แ ร์ เป็นขั้นต นการทด บ การดูแลแก้ไข
ระบบงานท่ีท าการพัฒนา  
2.2 ค าแนะน าในการปลูกข้าว 
 การปลูกข้า แต่ละครั้งเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะเมล็ด
จนถึงช่ งที่ ามารถเก็บเกี่ย ผลผลิตไดจ้ะใช้เ ลาประมาณ 

   ันขึ้น ยู่กับชนิดพันธุ์ข งข้า  โดย ามารถ
แบ่งระยะการเจริญเติบโตข งข้า ได้ดังนี้ 

) ระยะกล้า ในระยะนี้ข้า จะใช้เ ลาในการง ก
จนกระทั่งแตกก ประมาณ   ัน ขึ้น ยู่กับ ายพันธุ์
ข งข้า   

) ระยะแตกก  ใช้เ ลาประมาณ  ัน ขึ้น ยู่
กับค าม ามารถในการต บ น งต่ ช่ งแ งข งข้า แต่
ละพันธ์ุ  

) ระยะตั้ งท้ ง  เมื่ ช่ ด กเริ่ม เติบ โตและ
พัฒนาขึ้นจน มบูรณ์ใช้เ ลาประมาณ  ัน จากนั้นจะ
เข้า ู่ช่ งที่ข้า กร งและด กข้า จะบายภาย ลังจาก
การ กร งแล้ ประมาณ นึ่ง ัน 

) ระยะน้ า นักและข้า ุก เกิดขึ้นภาย ลังจาก
การผ มเก ร และมีการเจริญเติบโตขึ้นข งรังไข่ที่ได้รับ
การผ ม ใช้เ ลาประมาณ    ัน ข้า จะเริ่มมีการ
เก็บ า ารที่ ังเคราะ ์แ งเ าไ ้ในรูปข งแป้งเ ล ที่
เรียก ่าน้ านมข้า  ใช้เ ลา ลังจากนี้ ีก ิบ ันแป้งก็จะเริ่ม
แข็งตั และมีค ามใ มากขึ้นจนกลายเป็นเมล็ด ุกท่ีพร้ ม
 า รับการเก็บเกี่ย  ใช้เ ลาทั้ง มดประมาณ    
ัน  

2.3 การออกแบบแบบ Material Design 
  เป็นแน ทางในการ กแบบ 

 ใ ม่ข ง  ที่มกีารผ มผ านท้ังค ามเป็นเ ตุ
เป็นผล ค ามมีตรรกะ ( ) กับค ามเป็นธรรมชาต ิ
( ) เข้าด้ ยกัน เพื่ ช่ ย  าน ยค าม ะด กในการ

กแบบใ ้กับผู้ใช้งาน   ม งถึงค าม
เป็น  มิติ มีแ งเงา และการเคลื่ นไ  เพื่ ร้างการ
รับรู้ เพราะฉะนั้นจึงมี ค ามลึก  ข ง ัตถุมาด้ ย การ
าง ัตถุต้ งไม่เนียนเรียบไปกับ ัตถุ ื่น  แต่ต้ งถูกแ ดง

ใ ้เ ็น ย่างชัดเจน ใช้ ีที่ตัดกัน ไ ค นท่ี ื่ ค าม มาย
ชัดเจน          

  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่  
เ มื นกับ   ข ง  .  เพราะเป็น
การลงลึกไปถึงการ างโครง ร้างข ง ัตถุ ดังนั้น าจนิยาม
ใ ้เป็น ปรัชญา  รื  แน ทาง  การ กแบบ  

 จะเ มาะ มก ่า  เรียก  
 ่าเป็น ภา าข งการ กแบบ  รื   

 ที่ร บร ม ลักการ กแบบที่ดี  ไ ้ด้ ยกัน 
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โดยใช้เป็นแน ทางการ กแบบชุดเดีย ท่ี ามารถใช้ข้าม
ุปกรณ์ได้           

ลักการที่ใช้ กแบบ (  ) ข ง 
  มีทั้ง มด  ประการดังนี ้  

) ใช้ ลักการเลียนแบบ ั ดุ  ( )
ในโลกค ามเป็นจริง เน้นการใช้พื้นผิ  ( ) และ
ข บ ( ) ใช้แ งเงา ภาพเคลื่ นไ เ มื นกับแ ง
เงา การเคลื่ นไ ข ง ัตถุเชิงกายภาพ          

) เป็น ิธีในการ กแบบที่ ตั้งใจน าเ น
( ) โดยใช้ ิธีการน าเ น แบบเดีย กับ ิ่งพิมพ์
กระดา  เช่น รูปแบบ ัก ร ที่ ่าง ี ัน ภาพประก บ 

) มีการแ ดงการเคลื่ นไ  ( ) เพื่
บ กค าม มาย ( ) ข งการกระท า 

2.4 เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้งาน 
 ภา าและเครื่ งมื ที่ใช้ในการด าเนินงานพัฒนา
ระบบบริ ารจัดการข้ มูลการเก ตร ได้แก่  

)  เป็นการท า   ใช้ในการ
จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงข งไฟล์ใน  มีการ  าร ง
ซ ร์ โค๊ด ามารถเรียกดู รื ย้ นกลับไปเ ร์ชันต่าง  
ข ง  ได้  

)  เป็น   ที่ใช้ในการฝากไฟล์
 ที่ ร้างไ ้ ามารถ ร้าง  ได้ไม่จ ากัด แต่

ต้ งเป็น   เท่านั้น ากเป็น  
 ต้ งเ ียค่าใช้บริการ  

) โปรแกรม   เป็นโปรแกรม
 า รับพัฒนาแ นดร ยด์แ ปพลิเคชันโดยเฉพาะ มี

ฟังก์ชันท่ีช่ ย  าน ยค าม ะด กใ ้กับนักพัฒนามากมาย 
  

)  โป ร แ ก ร ม   เป็ น   
 ที่ ร้างขึ้นมาเพื่ ใ ้นักพัฒนาใช้  า รับการ

ทด บแ นดร ยด์แ ปพลิเคชันบนเครื่ งค มพิ เต ร์ 
    

)  ใช้ในการจัดการฐานข้ มูล  โดยใช้
ภา า  จัดเก็บข้ มูลจากแ ปพลิเคชัน  

)  เป็นภา าในการพัฒนาโปรแกรม ฝั่ ง
   มีลัก ณะเป็น   ใช้ใน

การจัดท าเ ็บไซต์  
) โป ร แ ก ร ม   แ ล ะ โป ร แ ก ร ม
 เป็นโปรแกรม   ที่ใช้ในการเขียน

ซ ร์ โค้ด  า รับพัฒนาแ ปพลิเคชัน มีคุณ มบัติต่าง  
ที่ช่ ยใ ้การพัฒนาระบบง่ายข้ึน 

3. วิธีการด าเนินโครงงาน
3.1 การรวบรวมความต้องการ 
 ผู้ ิจัยได้ท าการ ัมภา ณ์  และ ังเกตการณ์
เก ตรกรใน  าเภ เมื ง และ  าเภ ปาง ิลาท ง จัง ัด
ก าแพงเพชร เพื่ เก็บร บร มค ามต้ งการและข้ มูลที่
จ าเป็นในการพัฒนา จากนั้นน าข้ มูลที่ ได้มาท าการ
ิเคราะ ์และ กแบบระบบใ ้ตรงตามค ามต้ งการข ง

ผู้ใช้มากที่ ุด  
3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ผู้ ิจัยได้ท าการก า นดข บเขตการด าเนินงานข ง
ระบบบริ ารจัดการข้ มูลการเก ตร ดังรายละเ ียด
ดังต่ ไปนี้ 

. แผนการเพาะปลูก เมื่ ผู้ใช้ก า นด ันเริ่มต้นใน
การเพาะปลูกข้า  แ ปพลิเคชันจะท าการค าน ณ ันที่
ามารถเก็บเกี่ย ผลผลิตใ ้โดย ัตโนมัติ แต่ถ้า าก ันที่

เก็บเกี่ย ยู่ในช่ งเ ลาที่ไม่เ มาะ ม แ ปพลิเคชันจะ
แ ดงข้ ค ามเตื นใ ้กับผู้ใช้ 

. ปฏิทินการเพาะปลูก แ ปพลิเคชันจะแ ดง
ปฏิทิน พร้ มกับกิจกรรมการเพาะปลูกข้า ใน ันต่าง  

.  กิ จกรรมการเพาะปลู ก  แ ดง
ค ามก้า น้าในการเพาะปลูกข้า แต่ละแปลง ่า ในขณะ
นี้การเพาะปลูกก าลัง ยู่ในข้ันต นใด  

. ัปโ ลดรูปภาพ และคลิป ีดีโ  ในการตั้งกระทู้
การเพาะปลูก ผู้ใช้ ามารถ ัปโ ลดรูปภาพ รื คลิป
ีดีโ ได้ แทนการพิมพ์เนื้ ากระทู้ได้ 

. การแจ้งเตื น แ ปพลิเคชัน ามารถ ่งข้ ค าม
แจ้งเตื นไปยังผู้ใช้ได้ โดย ามารถแจ้งเตื นกิจกรรมการ
เพาะปลูกที่ก าลังจะมาถึง ข่า ารต่าง  ที่ เจ้า น้าที่
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เก ตรเป็นผู้แจ้ง และเมื่ มีคนแ ดงค ามคิดเ ็นในกระทู้
ที่ตั้งไ ้ 

. เ ็บบ ร์ด งค์ค ามรู้ ที่ใช้  า รับแ ดงรายการ
และรายละเ ียดกระทู้การเพาะปลูกทั้ง มด โดยผู้ใช้
ทั่ ไป ามารถเข้าถึงได้ 
3.3 การออกแบบระบบ 
 ในขั้นต นนี้มีการร บร มค ามต้ งการจากผู้ใช้ 
และน ามา ิเคราะ ์เพื่ ท าการ กแบบระบบใ ้ตรงตาม
ค ามต้ งการข งผู้ใช้มากที่ ุด น กจากนี้มีการ กแบบ
่ นประ านงานกับผู้ใช้ (  ) ใ ้เ มาะ ม

ต่ ผู้ ใช้ และง่ายต่ การใช้ง่าย มีการ ิ เคราะ ์และ
กแบบระบบบริ ารจัดการข้ มูลการเก ตร โดยใช้

เครื่ งมื ในการ ิเคราะ ์ระบบคื  แผนภาพบริบท 
(  ) ในการน าเ น ภาพร มข งระบบ 
โดยระบุถึงผู้ใช้งานระบบ คื  เก ตรกร ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน

ลักข งระบบ มีข้ มูลน าเข้า และข้ มูลที่ ่ง กจาก
ระบบ แ ดงดังภาพที่  และมีการ กแบบโครง ร้าง
ข งระบบ ดังภาพที่  โดยแ ดงล าดับช้ันข ง น้าจ
แ ปพลิเคชัน 

รูปที่  แผนภาพบริบทระบบบริ ารจัดการข้ มูลการเก ตร 
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รูปที่  โครง ร้างระบบบริ ารจดัการข้ มูลการเก ตร 

3.4 การพัฒนาระบบ 
 พัฒนาระบบบริ ารจัดการข้ มูลการเก ตรโดยใช้
โปรแกรม   ในการ กแบบ น้าจ และ
พัฒนาระบบ มีการทด บค ามถูกต้ งข งการท างาน
ด้ ยโปรแกรม  และใช้ภา า  ในการ
เชื่ มต่ ระบบกับ  ทั้งนี้ได้พัฒนาตาม ลักการข ง
งจรการพัฒนาซ ฟต์แ ร์  

4. ผลการด าเนินงาน

 ระบบบริ ารจัดการข้ มูลการเก ตรพัฒนาขึ้นมา
เพื่ ช่ ยเพิ่ มประ ิทธิภาพ และบริ ารจัดการการ
เพาะปลูกข งเก ตรกรไทย มีการพัฒนาระบบตาม

ลักการ     ( ) 
เริ่มตั้งแต่กระบ นการร บร มค ามต้ งการจากกลุ่มผู้ใช้
เป้า มาย การ กแบบระบบ การพัฒนา และการ
ทด บระบบไปพร้ มกับการพัฒนา น กจากนี้มีการ
ติดต่ ื่ ารและ ่งม บผลงานใ ้กับผู้ใช้เป็นระยะ  
 จากผลการด าเนินงานระบบบริ ารจัด ารจัดการ
ข้ มูลเก ตร ามารถแ ดงตั ย่าง น้าจ  และฟังก์ชัน
การท างานได้ดังนี ้

 ่ นข งการจัดการ มาชิกเป็น ่ นที่ใช้  า รับ
จัดการข้ มูล ่ นตั ข งผู้ใช้ ถื เป็น ่ นท่ี  าคัญที่ ุด ่ น

นึ่งข งระบบ เพราะเป็น ิ่งที่ใช้  า รับการระบุตั ตน
ข ง มาชิกในการใช้งานแ ปพลิเคชัน โดยผู้ใช้ทุกคน
จ าเป็นต้ งท าการเข้า ู่ระบบ (  ) ก่ นที่จะเข้าใช้
งาน โดย น้าจ  า รับการเข้า ู่ระบบ แ ดงดังรูปที่  

รูปที่  น้าจ การเข้า ูร่ะบบ 

 ผู้ใช้ ามารถเข้าใช้งานระบบได้  ิธีคื  การกร ก
ช่ื ผู้ ใช้  และร ั ผ่าน รื การเข้าใช้งานด้ ยบัญ ชี 
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 ที่มี ยู่แล้  ากเป็นผู้ใช้ใ ม่ใ ้ท าการ มัคร
มาชิกก่ นเข้าใช้งานแ ปพลิเคชัน 

 เมื่ ท าการเข้า ู่ระบบเรียบร้ ยแล้  แ ปพลิเคชัน
จะแ ดง น้าจ รายการแปลงเพาะปลูกข งเก ตรกร 
แ ดงดังภาพที่   เป็น น้าจ ลักข งแ ปพลิเคชัน 
แ ดงรายละเ ียดข งแปลงเพาะปลูกแตล่ะแปลง โดยผู้ใช้
ามารถท าการเพิ่ม แก้ไข และลบข้ มูลแปลงเพาะปลูก

ได้ น กจากนี้ ากต้ งการดูที่ ยู่ข งแปลงเพาะปลูกใน
แผนที่ ามารถกดปุ่มแผนที่ แ ปพลิเคชันจะแ ดงแผนที่ 

  พร้ ม  ข งแปลงเพาะปลูกนั้น 
แ ดงดังรูปที่  

รูปที่  น้าจ รายการแปลงเพาะปลูกข งเก ตรกร 

รูปที่  น้าจ แผนท่ีการเพาะปลกู 

 ากผู้ใช้เลื กที่  ข งแปลงเพาะปลูกจะท า
การแ ดงรายละเ ียดข งแปลงนั้น  และ ามารถเพิ่ม

แปลงเพาะปลูกได้โดยการแตะค้างบนแผนที่   
 ในพื้นที่ที่ต้ งการจะเพิ่มแปลงเพาะปลูก แ ป

พลิเคชันจะท าการแ ดง น้าจ  า รับกร กรายละเ ียด
แปลงเพาะปลูก โดยแ ดงดังรูปที่  

รูปที่  น้าจ เพิ่มแปลงเพาะปลกู 

รูปที่  น้าจ เมนูแ ปพลิเคชันชา เก ตร 

 รูปที่  เป็นแถบเมนู  า รับเข้า ู่ น้าจ ต่าง  
ข งแ ปพลิเคชัน ผู้ใช้ ามารถใช้งานแถบเมนูได้ โดยการ
กดปุ่ม ามขีด (  ) ซึ่ง ยู่มุมบนซ้าย
ข งแ ปพลิเคชัน 
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รูปที่  น้าจ รายการบญัชีการเพาะปลูก 

รูปที่  ประเภทบัญชีการเพาะปลกู 

รูปที่  น้าจ เพิ่มบัญชีการเพาะปลูก 

 รูปที่  แ ดง น้าจ ในการจัดการบัญชีรายรับ  
รายจ่ายข งแปลงเพาะปลูกแต่ละแปลง ผู้ใช้ ามารถเพิ่ม
รายการบัญชีได้ โดยการกดปุ่มบ ก แ ปพลิเคชันจะใ ้
เลื กประเภทบัญชี แ ดงดังรูปที่  และจากรูปที่  จะ
เป็น น้าจ  า รับกร กข้ มูลบัญชี ลังจากที่ผู้ใช้เลื ก
ประเภทบัญชีเรียบร้ ยแล้   

รูปที่  น้าจ รายการกระทู้การเพาะปลูก 

รูปที่  ประเภทกระทู้การเพาะปลูก 
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รูปที่  น้าจ เพิ่มกระทู้การเพาะปลูก 

 รูปที่   เป็น น้าจ แ ดงรายการกระทู้การ
เพาะปลูก เมื่ ผู้ใช้ต้ งการเพิ่มกระทู้ใ ้กดปุ่ม บ ก จะ
แ ดงประเภทข งกระทู้ ดังรูปที่  และรูปที่  เป็น
น้าจ  า รับกร กรายละเ ียดข งกระทู้  

5. สรุปผลการด าเนินงาน
 จากผลการทด บระบบบริ ารจัดการข้ มูล
การเก ตรที่ได้พัฒนาขึ้น รุปได้ ่า ระบบ ามารถท างาน
ได้ถูกต้ งตามข บเขตที่ ได้ างแผนไ ้ และ ามารถ
น าไปใช้งานได้จริง เก ตรกร ามารถเข้าถึงข้ มูล  าคัญ
ด้านการเพาะปลูกได้ทุกที่ทุกเ ลา และ ามารถท าบัญชี
ครั เรื นการเก ตรได้   

6. เอกสารอ้างอิง
  ตั ช้ี ัดเ ร ฐกิจการเก ตรข งประเท ไทย ปี . 

. นไลน์ . เข้าถึงได้จาก: :// . . 
. / / / / .
 ( ันท่ี ืบค้นข้ มูล  ตุลาคม ). 

  ปัญ าค ามยากจนข งเก ตรกร. . นไลน์ . 
เข้ าถึ ง ได้ จ าก : ://  
. . / / / .  
( ันท่ี ืบค้นข้ มูล  ตุลาคม ). 

      . ( ) .  
  .   

:  .  

  การเจริญ เติบโตข งข้า ในระยะต่าง . . 
นไลน์ . เข้าถึงได้จาก: :// . /  

( ันท่ี ืบค้นข้ มูล  ตุลาคม ). 
  รู้จัก   แน ทางการ กแบบ  

ข งกูเกิลในยุคต่ ไป. . นไลน์ . เข้าถึงได้
จาก : :// . . / /  

 ( ันท่ี ืบค้นข้ มูล  ตุลาคม ). 
 ก าร ใช้  . . น ไล น์ . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก  : 

:// . . / /  ( ันที่
ืบค้นข้ มูล  มกราคม ). 

   คื ะไร. . นไลน์ . เข้าถึงได้จาก : 
:// . /  ( ั น ที่ ื บ ค้ น ข้ มู ล   

มกราคม ). 
    คื ะไร. . นไลน์ . เข้าถึง

ได้จาก : :// . . / / / 
      .  ( ั น ที่ ื บ ค้ น ข้ มู ล   

มกราคม ). 
  พร้ ม เลิ  ล่ ิ จิ ตร . ( ). คู่ มื เขียนแ พ 

 ด้ ย   . ก รุ ง เท พ  : 
 านักพิมพ์โปร ิช่ัน.  

 ม า ใ ช้     กั น .  
. นไลน์ . เข้าถึงได้จาก : :// . / 

  ( ันท่ี ืบค้นข้ มูล  มกราคม ). 
   คื ะไร. . นไลน์ . เข้าถึงได้จาก : 

:// . /  ( ั น ที่ ื บ ค้ น ข้ มู ล   
มกราคม ).  
  บัญชา ปะ ีละเต ัง. ( ). พัฒนาเ ็บแ ปพลิเค
ชั น ด้ ย   ร่ ม กั บ   แ ล ะ  . 
กรุงเทพ  :  านักพิมพ์ซีเ ็ดยูเคช่ัน  บมจ. 
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ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรบนระบบการพัฒนาเพื่อจัดการข้อมูลการเกษตร 
Agriculture Data Management System on Web Application 

นายสิทธิพงศ์ จึงสกุล และ ดร.ทัศนีย์ เจริญพร 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

stp55160555@gmail.com, thatsanee@live.buu.ac.th

บทคัดย่อ 

ระบบบร ิหารจ ัดการข ้อม ูลการเกษตร  หร ือ 
เว ็บแอปพล ิเคช ัน  “ชาวเกษตร” จ ัดทำข ึ้น เพ ื่อ เพ ิ่ม 
ประส ิทธ ิภาพของการเพาะปล ูกพ ืชให ้ก ับเกษตรกร 
ช า ว เก ษ ต รส น ับ ส น ุน ค ว าม ร ู้ท ี่ถ ูก ต ้อ ง เก ี่ย ว ก ับ 
การเพาะปลูกพืชโดยแสดงแผนการเพาะปลูกพืช ปัญหา 
และวิธีแก้ไขทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจากเกษตรกร 
ผ ู้เช ี่ย วชาญ  ชาวเกษตรเป ็นช ่อ งทางให ้เกษตรกร 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐพูดคุยถึงปัญหา และประสบการณ ์
ส่งผลให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิต 
มากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรสามารถทราบบัญชีครัวเรือน 
เก ี่ยวก ับการเพาะปลูกในแอปพลิเคช ันชาวเกษตรได ้ 
เว ็บแอปพลิเตช ันเป ็นศ ูนย ์กลางท ี่เกษตรกรสามารถ 
เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้เกษตรกรจัดการการเพาะปลูกได  ้
อย ่างถ ูกต ้อง และเพ ิ่มองค ์ความร ู้ในด ้านการเพาะ 
ปล ูกให ้เกษตรกร ชาวเกษตรพ ัฒนาด ้วยภาษา PHP 
และใชผ้่านเว็บเบราว์เซอร ์ 
คำสำคัญ: ชาวเกษตร, การเพาะปลูก, การบริหารจัดการ
ผลผลิต, การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก 

Abstract 

The objective of Agriculture Data 
Management System or "Chaokaset" is to help Thai 
farmer optimizing cultivation. "Chaokaset" is web-
based system providing the knowledge about crops 
prepared by governmental officers together with 
the best practices. Planning and suggested 
calendar as well as accounting template are also 
provided for easily access. The system is designed 
and developed by using PHP and MySQL 
database. 

Keyword: Chaokaset, Crops, Crops Management 
increase efficiency of crops 

1. บทนำ

 เกษ ตรกรรม เป ็น ส ิ่งส ำค ัญ ในป ระ เท ศ ไท ย 
ประชากรส่วนใหญ่บริโภคผลผลิตทางการเกษตรเป็น 
พื้นฐานในการดำเนินชีวิตเกษตรกรรมเป็นส่วนประกอบ 
ส ำค ัญ ท ี่ส ุด ข อ งป ระ เท ศ ไท ย [1] ใน ขณ ะท ี่ผ ู้ค น 
ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากราคาสินค้า 
ทางการเกษตรท ี่ เพ ิ่มส ูงข ึ้น  แต ่เกษตรกรส ่วนใหญ  ่
ยังคงประสบปัญหาเก ี่ยวก ับภาวะหนี้ส ิน[2] และการ 
ขาดทุนในการเพาะปลูกพืช ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาด 
ความรู้ในการเพาะปลูกพืชทีเ่หมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ในพื้นที่ การบริหารจัดการด้านการเงิน และการตลาด 
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ต้นทุนในการ เพาะปลูกที่สูง 
แตผ่ลผลิตทีม่ีคุณภาพน้อย เพราะเกษตรกรมีความรู้ใน 
การแก้ใขปัญหาการเพาะปลูก และการบริหารจัดการที ่
ไม่เหมาะสมโดยไม่มีการแก้ใขเกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดผล 
กระทบตามมา ยกตัวอย่างเช่น รายงานการเพาะปลูก 
ข้าวเจ้า นาปี พันธุ์ข้าว กข.29 (ชัยนาท 80) ของจังหวัด 
เพชรบูรณ์ทั้งสิ้น 20,113 ไร่ พบว่ามีพื้นที่เสียหายกว่า 
4,618 ไร ่ ความเส ียหายในการเพาะปลูกค ิดเป ็น 23 
เปอร ์เซ ็นของการเพาะปล ูกข ้าวในหน ึ่งป ี โดยข ้าว 
กข .29(ช ัยนาท  80) ให ้ผลผล ิต  876 ก ิโลกรมัต ่อไร ่ 
ม ีราคาขายก ิโลกร ัมละ  6  บาท  น ั่นหมายความว ่า 
เกษตรกรเสียข้าวที่ปลูกไปจำนวน 4,045,368 กิโลกรัม 
เท่ากับเงินจำนวน 24,272,208 บาท  
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นว่าการบริหารจัดการ 
ค ว าม ร ู้ด ้า น ก า ร เก ษ ต รท ี่ถ ูก ต ้อ งม ีค ว าม ส ำค ัญ 
อย่างมากสำหรับจัดการ เกษตรกร อีกทั้งปัญหาค่าใช้จ่าย 
ใน ก าร เพ าะป ล ูก ท ี่ส ูง  แล ะ ไม ่ม ีก า รจ ัด ท ำบ ัญ ช  ี
ค่าใช้จ่ายส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถประมาณการต้นทุน

ที่แท้จริงในการเพาะปลูก และอาจขาดทุนได ้
 จ า ก เห ต ุผ ล  แ ล ะ ค ว า ม จ ำ เป ็น เห ล ่า น ี้ 
ผ ู้ว ิจ ัยจ ึงเสนอแนวค ิดท ี่จะพ ัฒนาเว ็บแอปพล ิเคช ัน 
ชาวเกษตรเพื่อการวางแผนบริหารจัดการการเพาะปลูก 
ตั้งแต่การเริ่มการเพาะปลูกพืชให้ความรู้และคำแนะนำ 
ระหว่างการเพาะปลูกและเก็บบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อ 

The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

1553



พัฒนานิสัยจัดการด้านการเงินและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
การเพาะปลูกให้กับเกษตรกร 
 ส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักการ 
วิธีการในการดำเนินการพัฒนา และสรุป 

2. ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชาวเกษตรนี้ ดำเนิน 
การพ ัฒนาตามแนวทาง และหลักการของวิศวกรรม 
ซ อ ฟ ต ์แ ว ร [์3] ซ ึ่ง ม ีท ฤ ษ ฎ ี แ น ว ท า ง  ง า น ว ิจ ัย 
บทความ รวมถึงเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 
2.1 กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์[3] เป็นกระบวน 
การท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการดำเน ินงานซอฟต ์แวร ์โดยใช  ้
หลักการทางวิศวกรรมเพื่อใช้ดูแลในการผลติซอฟต์แวร ์
กระบวนการเริ่มตั้งแต่กระบวนการการเก็บความต้องการ 
การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ การตรวจสอบ 
แล ะก ารป ระ เม ิน ผ ล ข อ งก ารพ ัฒ น าซ อฟ ต ์แ ว ร ์ 
การนำกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาประยุกต์ใช้

นี้ มีเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์ของซอฟต์แวร์จะเป็นไปตาม 
กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีลักษณะดังนี้ 

1) Understandability มีการนิยามขอบเขตของ
กระบวนการที่ชัดแจ้งและง่ายต่อการเข้าใจ 

2) Visibility ทำให้กิจกรรมภายในกระบวนการ
ชัดเจนที่สุดเพื่อสามารถมองเห็นจากภายนอกได้ชัดเจน 

3) Supportability เค ร ื่อ งม ือ ช ่วย ว ิศ วก รรม
ซอฟต ์แวร ์ (CASE) สามารถช ่วยสน ับสน ุนก ิจกรรม 
กระบวนการในขอบเขตใด 

4) Acceptability ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ี่ก ำ ห น ด
สามารถยอมรับและใช้โดยวิศวกรซอฟต์แวร์ในการผลิต 
ซอฟต์แวร์ 

5) Reliability กระบ วนการถ ูกออกแบบ ใน
แนวทางที่ป ้องกันความผิดพลาดของกระบวนการโดย 
หลีกเลี่ยงก่อนที่จะส่งผลต่อความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ 

6) Robustness กระบวนการสามารถทำงาน
ต่อได้ แม้ว่ามีปัญหาที่ไม่คาดการณไ์วเ้กิดขึ้น 

7) Maintainability ก ระบ วน ก ารท ีส่ าม ารถ
ดูแลรักษา และปรับปรุงซอฟต์แวรเ์พื่อตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงความต้องการขององค์กร 

8) Rapidity กระบวนการสามารถทำให้ส่งมอบ
ผล ิตภ ัณฑ ์ได ้เร ็วน ับจากท ี่ร ูปแบบค ุณล ักษณะของ 
ซอฟต์แวร์ (Software Specifications) ถูกกำหนด 
2.2 คำแนะนำในการปลูกข้าว 

 การปลูกข้าวแต่ละครัง้เร ิ่มต้นตั้งแต่เพาะเมล็ด 
จนถึงช่วงที่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้ใช้เวลาประมาณ 
110 ถึง 140 วัน แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าว สามารถแบ่ง 
ระยะการเจริญเติบโตของข้าวได้ดังน้ี[4] 

1) ระยะกล ้า ระยะน ้ีข ้าวจะใช ้เวลาในการงอก
จนกระทั่งแตกกอประมาณ 25 วัน ขึ้นอยู่ก ับสายพันธุ์ 
ของข้าว 

2) ระยะแตกกอ ใช้เวลาประมาณ 35 วัน ข้ึนอยู่
กับความสามารถในการตอบสนองต่อช่วงแสงของข้าวแต่ 
ละพันธุ์ 

3) ระยะต ้ังท ้อ ง  เม ื่อ ช ่อ ด อก เร ่ิม เต ิบ โต และ
พัฒนาข้ึนจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ 30 วัน จากนั้นจะ 
เข้าสู่ช่วงที่ข้าวออกรวงและดอกข้าวจะเติบโตภายหลัง 
จากการออกรวงแล้วประมาณหนึ่งวัน 

4) ระยะน้ำหนักและข้าวสุก เกิดขึ้นภายหลังจาก
การผสมเกสร และมีการเจริญเติบโตขึ้นของรังไข่ที่ได้รับ 
การผสม ใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 10 วัน ข้าวจะเริ่มมีการ 
เก็บอาหารที่สงัเคราะห์แสงเอาไวใ้นรูปของแป้งเหลวที่ 
เรียกว่าน้ำนมข้าว ใช้เวลาหลังจากนี้อีกสิบวัน แป้งจะเริ่ม 
แข ็งต ัวและม ีความ ใสมากข ึ้น  จนกลาย เป ็น เมล ็ด 
สุกที่พร้อม สาหรับการเก็บเกี่ยวใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 
25 ถึง 30 วัน 
2.3 โรคต่าง ๆ ในข้าว 

1) โรคไหม้ โรคนี้จะแพร่กระจายไปโดยลม โรคน้ี
จะทำให้ใบของต้นกล้าเกิดเป็นแผลรูปกลมหรือคล้าย 
รูปตาของคน เป ็นส ีเทา และบางครั้งจะมปีลายขอบ 
ของแผลเป ็นส ีน ้ำตาลด้วย เช ้ือราน ี้สามารถทำให ้ต ้น 
ข ้าวเป ็นโรคต ้ังแต ่ระยะต ้นกล ้าจนถ ึงเวลาออกรวง 
ร ุนแรงมากช ่วงฤด ูฝน  ในระยะท ่ีต ้นข ้าวเป ็นต ้นกล ้า 
และกาลังออกรวง ความรุนแรงของโรคจะมีมากย่ิงข้ึน 
ถ้าชาวนาปลูกข ้าวด ้วยพ ันธุ์ท ่ีไม ่ม ีความต้านทานโรค 
และใสปุ่๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงลงในดิน 

2) โรคดอกกระถิน ทำลายต้นข้าวท่ีเมล็ด แล้ว
สร้างเส้นใย และเมล็ดสืบพันธ์ุจำนวนมากในเมล็ดนั้นจน 
โผล ่น ูนออกมานอกเมล ็ด  กล ุ่มของเส ้นใยและเมล ็ด 
สืบพันธ์ุท่ีเมล็ดนี้จะเป็นสีเขียวแก ่

3) โรคใบขีดโปร่งแสง โรคน ้ีจะทำลายต้นข ้าว
อย ่างร ุนแรงในระยะแตกกอ  โดยทำให  ้ใบเป ็นรอย 
โปร่งแสงเป็นทางยาวจำนวนมาก แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล 
ทำใหเ้กิดปัญหาใบแห้งตาย รอยช้ำน้ีจะขนานกับเส้นใบ 
ของข ้าว  และม ีก ้อนกลมส ีเหล ืองขนาดเล ็ก เก ิดข ึ้น 
ในรอยช้ำ[5] 
2.4 เครื่องมือและภาษาที่ใช้งาน 
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 ภาษาและเคร่ืองมือทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนิน 
การพัฒนา ได้แก่  

1) PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็ปไซต ์และพัฒนา
ส่วน Server side[6] 

2) MySQL ภาษาที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล
DBMS เพ ื่อ จ ัด ก า ร ข ้อ ม ูล ท ี่ใช ้ใน ก า รพ ัฒ น า เว ็บ 
แอปพลิเคชัน[7] 

3) Git สำหรับทำ Version Control เพื่อจัดการ
เปลี่ยน แปลงในการพัฒนาของเว็บแอปพลิเคชัน[8] 

4) Github เว ็บ ไซต ์ท ี่ให ้บ ร ิก าร เสม ือน  G it
Server เป็นบริการฟรีแบบมีเงื่อนไขคือ สามารถใช้งาน 
ฟรีแต่โปรเจ็กที่สร้างขึ้นจะต้องเป็นแบบเปิดเท่านั้น[9] 

5) Atom โปรแกรม Text Editor ค่ายเดียวกับ
Github ใช้สำหรับพัฒนาซอร์สโค้ดเว็บแอปพลิเคชัน[10] 

3. วิธีดำเนินงาน
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชาวเกษตรนี ้ได้พัฒนา 
ตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีการดำเนินงานดังน้ ี

1) การศึกษา วิเคราะห ์และรวบรวมข้อมูลการ
ปลูกข้าว แผนการเพาะปลูกลักษณะข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ 
ที่เป ็นท ี่น ิยมในประเทศไทย และเทคโนโลยีท ี่จำเป ็น 
ในการพัฒนาระบบ 

2) วางแผนการพัฒนาให้อยู่ภายใต้ข้อจากัดเวลา
ในการพัฒนาระบบ และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความ 
เหมาะสม 

3) ออกแบบโครงสร้าง และหน้าจอของระบบ
4) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
5) ทำการทดสอบความถูกต้องในการทำงานของ

เว็บแอปพลิเคชันควบคู่ไปกับการพัฒนา 
3.1 ขอบเขตการดำเนินงาน 
 คณะผู้จัดทำได้ทำการกำหนดขอบเขตการดำเนิน 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชาวเกษตร ดังรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบสมาช ิก  เม ื่อผ ู้ใช ้ล งช ื่อ เข ้า ใช เ้ว ็บ
แอปพลิเคชันชาวเกษตร ระบบจะแยกความสามารถ 
ของผู้ใช้งานออก เช่น เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาคการเกษตร 
ผู้สนใจสินค้าการเกษตร เพื่อให้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันให ้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน 

2) แ ผ น ก า ร เพ า ะ ป ล ูก  เม ื่อ ผ ู้ใช ้ก ำห น ด
วันเร่ิมต้นการเพาะปลูกข้าว แอปพลิเคชันชาวเกษตร 
จะคำนวณวันท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตให้โดยอัตโนมัต ิ

แต่ถ ้าหากวันท่ีเก ็บเก ่ียวอยู่ในช่วงเวลาท่ีไม ่เหมาะสม 
แอปพ ล ิเค ช ัน จะแสด งข ้อ ค วาม เต ือ น ให ้ก ับ ผ ู้ใช  ้
เมื่อเกษตรกรเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 

3) ปฏิทินการเพาะปลูก แอปพลิเคชันจะแสดง
ปฏ ิท ิน  การเพาะปล ูกพร ้อมก ับก ิจกรรมการเพาะ 
ปลูกในวันต่าง ๆ 

4) ก ารแจ ้ง เต ือ น  แอปพ ล ิเค ช ัน ส าม ารถ
ส ่งข ้อความแจ ้ง เต ือน ไปย ังผ ู้ใช ้งาน  โดยสามารถ 
แจ ้ง เต ือนก ิจกรรมการเพ าะปล ูกท ี่ก ำล ังจะมาถ ึง 
ข ่าวสารต ่าง ๆ  ท ่ีเจ ้าหน ้าท ี่ภาคการเกษตรต ้องการ 
แจ้งเตือนไปถึงเกษตรกร 

5) การจำหน่ายผลผลิต ผู้ใช้สามารถทำการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรได ้ผ่านแอปพลิเคชันโดยสามารถ 
กำหนดปริมาณ และราคาของผลผลิต 

3.3 การออกแบบระบบ 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการ 
ข้อม ูลการเกษตร แสดงโดยใชแ้บบโครงสร้างแผนท ี ่
เว็บไซต ์(Sitemap) และแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(ER – Diagram) ในการนำเสนอความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ภายในระบบชาวเกษตร โดยระบุถึงความสัมพันธ์ของ 
ข้อมูลภายในระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลนำเข้า และข้อมูล 
ที่ส่งออกจากระบบ แสดงในภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 

4. ผลการดำเนินงาน
 แอปพลิชันชาวเกษตรพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่ม 
ประส ิทธ ิภาพ  และบริหารจ ัดการการเพาะปล ูกของ 
เกษตรกรไทย  แอปพล ิเคช ันชาวเกษตรพ ัฒนาตาม 
หลักการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เริ่มตั้งแต่ กระบวนการเก็บ 
ความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย การออกแบบระบบ 
การพัฒนา และการทดสอบระบบไปพร้อมกับการพัฒนา 
นอกจากนี ้มีการติดต่อสื่อสารและส่งมอบผลงานให้กับ 
ผู้ใช ้เป ็นระยะผลการพ ัฒนาแอปพลิเคช ันชาวเกษตร 
จะแสดงในภาพที ่3 ภาพที ่4 ภาพที่ 5 และภาพที ่6 

1555



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

ภาพที ่1 โครงสร้างแผนที่เว็บไซต ์(Sitemap) 

ภาพที ่2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER – Diagram)
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ภาพที ่3 หน้าจอหลักของระบบชาวเกษตร 

ภาพที ่4 ระบบสมาชิกของระบบชาวเกษตร 
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ภาพที ่5 การเพิ่มการเพาะปลูกของระบบชาวเกษตร 

ภาพที ่6 ภาพรวมการเพาะปลูกของระบบชาวเกษตรประกอบด้วย บัญชี และปัญหาการเพาะปลูก

1558



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

5. สรุปผลการดำเนินงาน
 เว ็บแอปพล ิเคช ันชาวเกษตร เพ ื่อการบริหาร 
จัดการข้อมูลการเกษตรสำหรับเกษตรกรไทย โดยพัฒนา 
ตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชาวเกษตรเป็น 
เครือ่งมือที่ช่วยจะสร้างวิธ ีและพฤติกรรมการเพาะปลูก 
ที่ด ีให้ก ับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีนิสัยการทำบัญช  ี
รายร ับรายจ ่ายท ี่ด ี อ ีกท ั้งย ังทำให ้เก ิดตลาดการค ้า 
ผลผล ิตทางการเกษตรเป ็นช ่องทางการขายส ินค ้า 
โดยเกษตรกรจะได้กำไรมากขึ้นเพราะ ไม่ต้องขายสินค้า 
ผ ่านแอปพล ิเคช ันได ้โดยตรง ด ้วยเว ็บแอปพล ิเคช ัน 
ชาวเกษตร และข้อมูลที่จัดเก็บนี้ เกษตรกรจะสามารถ 
พัฒนาการเกษตรที่ถูกวิธี และใช้ต้นทุนที่เหมาะสมได ้
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร 
Agricultural Product Merchandising Management System 

ธีร ักดิ์  บุญเ ริม และทั นีย์  เจริญพร  
าขา ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ คณะ ิทยาการ าร นเท  

 ม า ิทยาลัยบูรพา จัง ัดชลบุรี 
.  . . .  

บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการการซือ้ขายสินคา้

ทางการเกษตรหรือระบบ “นัดเกษตร” คือ ระบบเสนอขาย
สินค้าและบริการด้านการเกษตรของเกษตรกร เป็นการลด
ขั้นตอนการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง มีราคาสูงขึ้น ซึ่งทาง
ผู้ซื้อก็จะได้สินค้าในราคาที่ถูกลงด้วย ระบบนัดเกษตรช่วย
ให้เกษตรกรประกาศขายสินค้าและบริการได้เอง และผู้ซื้อ
สามารถติดได้โดยตรง ระบบพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เป็น
ภาษาหลักในการพัฒนา ซึ่งระบบนัดเกษตรเป็นเครื่องมือ
หรือช่องทางที่ช่วยเกษตรกรและผู้ที่สนใจสินค้าได้ท าการซื้อ
ขายกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 

ค าส าคัญ: ระบบ าร นเท , การซื้ ขาย  เก ตรกรรม
เก ตรกร  ินค้าเก ตรกรรม  เ ็บแ ปพลิเคชัน 

Abstract 
 Agricultural Product Merchandising Manage-
ment System or “Natksaset” provides products 
and agricultural services to the market. The 
system supports the merchandising process. 
Products and services can be easily announced to 
be sale on Natkaset webpage. As a result, 
purchasing is not reliable on the third party or the 
middleman. Product prices are increased while 
the sale price is a bit lower than usual. cheaper. 
The system is developed by the PHP language. 
Natkaset is tool or channel that allows farmers 
and those interested can begin trading with each 
other directly without going through a middleman. 

Keyword: Information System, Buying, Agricultural, 
Farmer, Agricultural Product, Web Application 

1. บทน า
เก ตรกรรม เป็น าชีพ ลักข งคนไทย ภาคการเก ตร

ยังคงมีบทบาท  าคัญต่ ระบบเ ร ฐกิจข งประเท  
น กจากจะเกิดรายได้จากการจ า น่ายผลผลิตแล้  ผลผลิต
ทางการเก ตรยัง ามารถแปรรูปและเป็น ินค้า ่ง ก 
ินค้าทางการเก ตรข งประเท ไทยนั้น มีมากมาย ลาย

ชนิด ผลัดเปลี่ยนกันผลิต กผลตล ดทั้งปี ินค้าทาง
การเก ตรมีการจัดการซื้ ขายกัน ลายรูปแบบ าทิเช่น 
การขายใ ้พ่ ค้าคนกลาง ขาย ินค้าด้ ยตนเ ง ซึ่ งแต่ละ
รูปแบบนั้นท าใ ้เก ตรกรมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รื
ถูกเ าเปรียบในเรื่ งการซื้ ขาย ีกทั้ง ินค้าทางการเก ตร
นั้นมีจ าน นมาก บางฤดูกาลเก็บเกี่ย กมาล้นตลาด รื
ขายไม่ได้ราคาตามที่ต้ งการ ีกทั้งผู้ที่ นใจ ินค้าทาง
การเก ตร ต้ งการ ินค้าราคาย่ มเยา มีคุณภาพ ปล ดภัย 
ท าใ ้ผู้ ิจัยเล็งเ ็นข้ มูลค ามต้ งการข้างต้นจึงเกิดแน คิด
จากลัก ณะการปลูกและจ า น่าย ินค้าทางการเก ตรนี้เ ง 
กรมการข้า จึงได้เล็งเ ็นข้ มูลค าม  าคัญข งการพัฒนา
เครื่ งมื ที่  าน ยค าม ะด กจึงน าเ น ระบบ าร นเท
ที่ท าการซื้ ขาย ินค้า โดยใช้ตั ระบบเป็น ื่ กลางในการซื้
ขาย ินค้าทางการเก ตร โดยใ ้ผู้ขายได้ตั้งราคาได้เ ง ซึ่ง
ท าใ ้เกิดค ามจ าเป็นในการพัฒนาเ ็บแ ปพลิเคชันนัด
เก ตรขึ้นมา เพื่ ต บ น งค ามต้ งการในการขาย ินค้า
ทางการเก ตรข งกลุ่มเก ตรกร ท าใ ้ช่ ยลดค่าใช้จ่าย 
ขยายฐานตลาดการขาย ินค้า และต บ น งค ามต้ งการ
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ในการซื้ ินค้าที่มีราคาย่ มเยา ปล ดภัยข งกลุ่มผู้บริโภค
ินค้า 

2. หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤ ฎี งาน ิจัย และบทค าม ร มถึงเ ก ารต่าง  ที่

ผู้ ิจัยได้ ึก าเพื่ ใช้เป็นแน ทางในการพัฒนาแ ปพลิเคชัน
ประก บด้ ย 

2.1 ข้อมูลสินค้าทางการเกษตร 
ินค้าทางการเก ตร มายถึง ผลติผล รื ผลิตภัณฑ์ ัน

เกิดจากการก ิกรรม การประมง การป ุ ตั ์ รื การปา่ไม้ 
และผลพล ยได้ข งผลิตผล รื ผลิตภณัฑด์ังกล่า  ดังนี ้

) การก ิกรรม มายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การ
ท านา การท า น การท าไร่ เป็นต้น 

) การประมง มายถึง การประก บ าชีพการเก ตร
ทางน้ า เช่น การเลี้ยง ัต ์น้ า การจับ ัต ์น้ า เป็นต้น 

) การป ุ ัต ์ มายถึง การประก บ าชีพเลี้ยง ัต ์
บนบก เช่น เลี้ยงโค เลี้ยง ุกร รื เลี้ยง ัต ์จ าพ ก ัต ์ปีก 
เป็นต้น 

) การป่าไม้ มายถึง การประก บ าชีพเกี่ย กับป่า
เช่น การปลูกป่าไม้เ ร ฐกิจ การน าผลผลิตจากป่ามาแปร
รูปใ ้เกิดประโยชน์ เป็นต้น  

2.2 การขายสินค้าและบริการ 
บทบาทข งการขาย เป็นการใ ้บริการชักจูงใจ การ

ติดต่ ื่ าร การแก้ไขปัญ า รื ต บ น งค ามต้ งการ
ใ ้เกิดค ามพึงพ ใจและการใ ้การ ึก าแก่ผู้บริโภค  

) การขาย ( ) เป็น ิลปะข งการจูงใจใ ้คน ื่น
คิด รื ท าตามค ามคิดข งนักขาย คื  กระบ นการ
ิเคราะ ์ค ามจ าเป็นและค ามต้ งการข งผู้มุ่ง ัง ช่ ยใ ้

ค้นพบค ามจ าเป็น ค ามต้ งการที่จะได้รับการต บ น ง
ด้ ยค ามพึงพ ใจจากการซื้ ินค้าและบริการที่น าเ น  

) ินค้ า ( ) มายถึ ง ผลิตภัณฑ์ที่ มี ตั ตน
ามารถม งเ ็นได้  จับต้ ง รื ัมผั ได้  เช่น เครื่ ง

ค มพิ เต ร์ บู่ ตู้เย็น เ ื้ ผ้า กระเป๋า บ้าน รถยนต์ ล  
) บริการ ( ) มายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตั ตน

ไม่ ามรถม งเ ็นได้ จับต้ ง รื ัมผั ไม่ได้ รื มายถึง 
กิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่ ต บ น งค ามต้ งการข งบุคคล
ื่นเกี่ย กับการ  าน ยค าม ะด ก แต่ ามารถ ร้างค าม

พ ใจใ ้กับผู้รับบริการได้  

2.3 Web Application 
    โปรแกรมประยุกต์ รื    เป็นการ
พัฒนาระบบงานบนเ ็บ คื  ข้ มูลต่าง  ในระบบมีการ
ไ ล เ ียน ใน รูปแบบ   ทั้ งแบบ   (ภายใน
ง ) และ  ( กไปยังเครื ข่าย ินเต ร์เน็ต) ท า

ใ ้ เ ม าะ  า รั บ งาน ที่ ต้ ง ก าร ข้ มู ล แ บ บ   
 ระบบมีประ ิทธิภาพ ใช้งานง่าย เ มื นกับก าลังท่ ง

เ ็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับค ามต้ งการกับ
น่ ยงาน ไม่เ มื นกับโปรแกรม  าเร็จรูปทั่ ไป ที่มักจะ

จัดท าระบบแบบก ้าง  ไม่ตรงกับค ามต้ งการที่แท้จริง 
ระบบ ามารถโต้ต บกับลูกค้า รื ผู้ใช้บริการแบบ  

 ท า ใ ้ เกิ ด ค ามป ระทั บ ใจ  เค รื่ งที่ ใ ช้ งาน ไม่
จ าเป็นต้ งติดตั้งโปรแกรมใด  เพิ่มเติมทั้ง ิ้น  ตั ย่าง
ระบบงานที่เ มาะกับเ ็บ แ พพลิเคช่ัน เช่น ระบบการจ ง
ินค้า รื บริการต่าง  เช่น การจ งที่พัก  

2.4 กระบวนการ System Development 
Life Cycle

     การพัฒนาระบบ าร นเท ใน งค์กรจะต้ งมีการ
ิ เค ร า ะ ์ ก ร ะ บ น ก า ร ท า ง า น ข ง ง ค์ ก ร  เร า

เรียก ่า     ( ) การ
พัฒนาระบบใน งค์กรเป็น น้าที่ข งนัก ิเคราะ ์ระบบที่
จะต้ งท าการติดต่  กับ น่ ยงานที่ต้ งการพัฒนาระบบ
าร นเท  ่าการท างานมี งค์ประก บ ะไรบ้าง เช่นขนาด

ข ง งค์กร รายละเ ียดการท างาน ถ้าเป็นบริ ัทขนาดใ ญ่
นัก ิเคราะ ์จะต้ งเข้าใจใ ้ชัดเจนเกี่ย กับมาตรฐาน การ
ท างาน กระบ นการท างาน  
  ัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (   

  : ) มายถึง ขั้นต น รื กระบ นการใน
การพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและ
จุด ิ้น ุดข งการปฏิบัติงาน 
  การพัฒนาซ ฟต์แ ร์ ตามปกติแล้ จะประก บด้ ยกลุ่ม
กิจกรรม  ่ น คื  การ ิเคราะ ์ ( ) การ กแบบ
( )  และการน าไปใช้ ( ) ซึ่งกิจกรรม
ทั้ง ามนี้ ามารถใช้งานได้ดีกับโครงการซ ฟต์แ ร์ขนาด
เล็ก ในขณะที่โครงการซ ฟต์แ ร์ขนาดใ ญ่ มักจ าเป็นต้ ง
ใ ช้ แ บ บ แ ผ น ก า รพั ฒ น าซ ฟ ต์ แ ร์ ต าม แ น ท า ง
ข ง  จนครบทุกกิจกรรม 

ขั้นต นท่ีใช้ ึก าขบ นการ ิเคราะ ์และ กแบบ
ระบบ ประก บด้ ย 
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       ( )  

) การท าค ามเข้าใจกับปญั า
) การร บร มข้ มูล
) การ ิเคราะ ์ระบบ
) การ กแบบระบบ
) การพัฒนาระบบ และจดัท าเ ก าร
) การทด บและบ ารุงรัก าระบบ
) การ ่งเ ริมและการประเมินผลระบบ

3. วิธีด าเนินงาน
ผู้ ิจัยได้พัฒนาระบบ าร นเท และด าเนินงาน

ตามรายละเ ียดกระบ นการ   
  ซึ่งมีการท างานดังน้ี 

3.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ลังจากได้ ึก า ลักการและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ งแล้

ผู้ ิจัยได้ด าเนินการ ิเคราะ ์และ กแบบระบบ โดยแยก
่ นการท างานข งระบบ าร นเท เป็นแผนภาพเพื่ เข้าใจ

การท างานดังรูปที่  

รูปที่ 1 แผนภาพแ ดงล าดับการท างานข งระบบ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
     ภา าและเครื่ งมื ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน
พัฒนาแ ปพลิเคชันนัดเก ตร ได้แก่ 

)  เป็นการท า   ใช้ในการจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลงข งไฟล์ใน  มีการ  าร งซ ร์ โค้ด 
ามารถเรียกดู รื ย้ นกลับไปเ ร์ชันต่าง  ข ง  

ได้  
)  เป็น   ที่ใช้  า รับฝากไฟล์ 

ที่ ร้างไ ้ ามารถ ร้าง  ได้ไม่จ ากัด แต่ต้ งเป็น 

  เท่านั้น ากเป็น   
ต้ งเ ียค่าใช้บริการ  

)  ใช้ในการจัดการฐานข้ มูล โดยใช้ภา า
 จัดเก็บข้ มูลจากแ ปพลิเคชัน  

)  เป็นภา าในการพัฒนาโปรแกรม ฝั่ง 
  มีลัก ณะเป็น   ใช้ในการจัดท า

เ ็บไซต์  
)  เป็นภา ามาร์ก ัป  ที่ ใช้  า รับ เขียน

  ซึ่ง  นี้ เป็นภา าที่ถูกพัฒนาต่ มาจาก
ภา า  และพัฒนาขึ้นมาโดย  (   

    ) 
โดยได้มีการปรับเพิ่ม  ลาย  ชนิดเข้ามาเพื่ ใ ้
ผู้ ิจัย ามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  

)  ใช้ค บคู่กับภา า  ในการจัดการ
น้าจ แ ปพลิเคชันใ ้มีค าม ยงาม และมีรูปแบบที่
ลาก ลายมากข้ึน  

)  เป็นภา า  ที่ใช้งานร่ มกับภา า
 ได้ ช่ ยใ ้ผู้ใช้งาน ามารถใช้แ ปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น 

และแ ปพลิเคชันมีค ามน่า นใจมากขึ้น  
)  เป็ น โปรแกรม   ามารถ

แก้ไขไฟล์ต่าง  ร งรับการเขียน ลาก ลายภา ามากทั้ง 
  และ   

3.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
     ผู้ ิจัยได้ก า นดข บเขตการด าเนินงานแ ปพลิเคชันนัด
เก ตร ดังรายละเ ียดต่ ไปนี้ 

) ประกา ขาย ินค้า ผู้ใช้ ามารถขาย ินค้ าและ
บริการโดยกร กรายละเ ียด ินค้า รูปภาพประก บการ
ขาย และพิกัดข งที่ ยู่ข ง ินค้า 

) แนะน า ินค้า ผู้ใช้ ามารถแนะน า ินค้าท่ีได้พบเจ
โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าข ง ินค้านั้น  ได้  โดยผู้ใช้ต้ งท าการ
กร กข้ มูลรายละเ ียด ินค้า รูปภาพ และพิกัด ินค้านั้น 

) บริการรับจ้าง ผู้ใช้ ามารถประกา รับ มัครผู้ที่
นใจรับจ้างต่าง  และ ามารถประกา างานรับจ้าง 

) รายการ ินค้า ผู้ใช้ ามารถเลื กดูรายการได้  ิธี
คื  รายการ ินค้าล่า ุด รายการ ินค้าที่นิยม และรายการ
ินค้าที่มีพิกัดใกล้ตั  โดยผู้ใช้ ามารถเข้าดูรายละเ ียด

เพิ่มเติมได้โดยผ่าน  ิธีที่กล่า ข้างต้น 
) แ ดงค ามคิดเ ็น ผู้ใช้ ามารถกร กค ามคิดเ ็น

ต่ รายการ ินค้าท่ี นใจ 
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) ค้น ารายการ ินค้า ผู้ใช้ ามารถค้น า ินค้าและ
งานบริการ โดยกร กช่ื รายการที่ต้ งการค้น าได้ 

4. ผลการด าเนินงาน
ระบบนัดเก ตร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่  าน ยค าม

ะด กในการซื้ ขาย ินค้า มีการแนะน า ินค้า ขาย ินค้า 
บ กระยะทางใกล้ไกลจากจุดที่ ยู่ปัจจุบัน ่ามีระยะ ่างจาก
ินค้าเท่าไร เพื่ จะได้น าข้ มูลมาใช้ประก บการตัด ินใจ

ในการซื้ ขาย ินค้านั้น  โดยลัก ณะการท างานจะท างาน
บนเครื ข่าย ินเต ร์เน็ต เพื่  าน ยค าม ะด กและ
ร ดเร็ ในการเข้าถึงข งข้ มูล และที่  าคัญตามรายละเ ียด
ต่าง  ที่ได้จากการ ิเคราะ ์ค ามต้ งการข งผู้ ิจัยจึง
 าน ยค าม ะด กใ ้แก่ผู้ใช้งานมากที่ ุด รายละเ ียดการ

พัฒนาดังต่ ไปนี้ 

) ประกา ขาย ินค้า เป็นการน าข้ มูล ินค้าเข้า ู่
ระบบ โดยจะน าข้ มูลรายละเ ียดข ง ินค้า รูปภาพ 
โปรโมช่ัน และพิกัดข ง ินค้า แ ดงดังรูปที่   

รูปที่ 2 การประกา ขาย ินค้า 

) แนะน า ินค้า ท างานคล้ายกับการประกา ขาย
ินค้าแต่แตกต่างกันตรงที่ ินค้าที่ประกา นั้นเป้น ินค้าที่

เราพบเจ ไม่ใช่ ินค้าข งตนเ ง 
) บริการรับจ้าง ท างานคล้ายกับการประกา ขาย

ินค้า ีกเช่นกันแต่ต่างกันตรงที่เปลี่ยนจาก ินค้าในการ
ประกา ขายเป็นงานบริการและรับจ้าง 

) รายการ ินค้า เป็นการแ ดง ินค้าที่กล่า มาข้างต้น
โดยแ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 3 รายการ ินค้า 

) แ ดงค ามคิดเ ็น เป็นการแ ดงค ามคิดเ ็นต่
ินค้าที่ตนเ ง นใจ โดยจะมีการแ ดงค ามคิดเ ็น ยู่  

รูปแบบ คื  การเขียนค ามคิดเ ็นและการกดถูกใจ ดังรูปที่ 
 

รูปที่ 4 การแ ดงค ามคิดเ ็น 

) การค้น า ินค้า เป็นเ ้นทางลัดในการค้น า ินค้า
ที่ผู้ใช้ นใจ 

ระบบนัดเก ตรนั้นเป็นระบบ าร นเท ที่ถูกพัฒนามา
เพื่  าน ยค าม ะด กใ ้แก่ ผู้ที่ขาย ินค้าทางการเก ตร
และบริการ ได้ท าการขาย ินค้าด้ ยตนเ ง และผู้ที่ นใจ
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ินค้า ามารถค้น ารายการ ินค้าที่ นใจ และแ ดงค าม
คิดเ ็น ินค้าได้ 

5. สรุป
จากการพัฒนาระบบนัดเก ตรท าใ ้ผู้ ิจัยได้เรียนรู้

เทคนิคใ ม่  ที่แตกต่างจากการเรียนในม า ิทยาลัย ได้
ปฏิบัติงานจริง ผู้ ิจัยได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และได้ท า
การพัฒนาระบบนัดเก ตร ใน ่ นข ง   
ซึ่งเป็นระบบ  า รับช่ ยเ ลื เก ตรกรที่ต้ งการจ า น่าย
ผลผลิตทางการเก ตร และยังช่ ยใ ้ผู้ที่ นใจ ินค้าทาง
การเก ตร เข้ามาพบปะซื้ ขายแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งในการ
พัฒนามีระบบจัดการบน ุปกรณ์เคลื่ นที่ด้ ย 

6. เอกสารอ้างอิง

 มาตรฐาน ินค้ า เกตร . นไลน์  เข้ าถึ งได้จาก : 
:// . . . / . . 

( ันท่ี ืบค้นข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 
 การขาย ินค้าและบริการ. นไลน์  เข้าถึงได้จาก: 

:// . . / . . ( ันที่ ืบค้น
ข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 
 ธ ั ช ชั ย  รี ุ เท พ . ( ). คั ม ภี ร์   .
กรุงเทพ : โปร ิช่ัน. 

     . ( ). 
  .   : 

 . 
 . น ไ ล น์  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : ://            

. / / / . ( ั น ที่ ื บ ค้ น ข้  มู ล :   
กุมภาพันธ์ ). 
   คื ะ ไร  . น ไล น์  เข้ า ถึ ง ได้ จ าก : 

:// . . . / / . ( ันที่ ืบค้น
ข้  มูล:  กุมภาพันธ์ ). 
 มีค าม  าคัญ ย่างไรกับเซิร์ฟเ ร์. นไลน์  
เข้ า ถึ ง ได้ จ า ก : :// . . .   

/ / . . ( ันที่ ืบค้น
ข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 
 การเขียนโปรแกรม . นไลน์  เข้าถึงได้จาก: 

:// . . / . . ( ันที่
ืบค้นข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 

 กัง าน ั ไชย ิน. ( ). คู่มื ร้างเ ็บไซต์ด้ ย 

        . กรุงเทพ : โปร ิช่ัน 
 แน ท างการเรี ยน รู้   และ   ใ ้ เกิ ด
ป ร ะ โย ช น์ ู ง ุ ด . น ไล น์  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : 

:// . / . ( ันที่ ืบค้นข้ มูล: 
 กุมภาพันธ์ ). 

 ค ามรู้พื้นฐานเกี่ย กับ . นไลน์  เข้าถึง
ได้จาก: :// . . / .  
/ / / . ( ั น ที่ ื บ ค้ น ข้ มู ล :   
กุมภาพันธ์ ). 
     ที่ คุ ณ จ ะ ล ง รั ก . 

นไลน์  เข้าถึงได้จาก: ://  .  
. / / / / . 

( ันท่ี ืบค้นข้ มูล:  กุมภาพันธ์ ). 

มาตรฐานสินคา้เกษตร

1564

https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://www.acfs.go.th/agri_standards.php


The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

 

ระบบสารสนเทศส าหรบัตรวจสอบทรัพย์สินภายในองค์กร   
A Development of Inventory System  
สันติธร ชาวเวียง ภูลิวัฒน ์พุ่มไสว และ ทัศนีย์ เจริญพร 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จังหวัดชลบุรี 
55160307@live.buu.ac.th, 55160298@live.buu.ac.th, thatsanee@go.buu.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ 
การตรวจสอบทรัพย์สินมีความส าคัญกับทุกองค์กร 

องค์กรต่างๆมักจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินทุกปี หาก
กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินยังคงใช้กระดาษ ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามทรัพย์สินได้
ล่าช้า ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาจึงจัดท าระบบขึ้นมาเพื่อ
แก้ไขการติดตาม ตรวจสอบและค้นหาทรัพย์สินที่ล่าช้า การ
ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบทรัพย์สินเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สิน
สูญหาย และการแจ้งเตือนการส่งมอบทรัพย์สินเพื่อเป็นการ
ป้องกันกรณีผู้รับผิดชอบไม่ทราบถึงการส่งมอบทรัพย์สิน 
โดยระบบตรวจสอบทรัพย์สินภายในองค์กร สามารถก าหนด
เจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่และค้นหา
ข้อมูลทรัพย์สินรวมถึงผู้รับผิดชอบทรัพย์สินในแต่ละช้ินได้ 
ผู้รับผิดชอบสามารถส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้รับผิดชอบราย
อื่น และตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การดูแลได้ 
ระบบสารสนเทศส าหรับตรวจสอบทรัพย์สินภายในองค์กร
เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการข้อมูลทรัพย์สินภายใน
องค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม
กระดาษลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหายหรือการค้นหาข้อมูลที่
ล่าช้า และการส่งมอบหรือตรวจสอบทรัพย์สินมีความ
รวดเร็วและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการส่งมอบหรือ
การตรวจสอบทรัพย์สิน 

 
 
 

Abstract 
Inventory Management System is an 

information system for monitoring and controlling 
assets within the organization. It is developed 
with the aim to substitute paper-based process to 
the computer-based in order to 

monitor, investigate, assign accountability and 
remind owner transmission. Information system 
for monitoring the inventory can easily access via 
the internet. As a result, there is paper usage and 
investigation process duration reduction as well 
as  delivery error prevention. 

 
ค าส าคัญ: การจัดการ, บาร์โค้ด, เว็บแอปพลิเคชัน, โมไบล์
แอปพลิ เคชัน , ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 
 
1. บทน า 

ในทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินภายใน
ที่มีท้ังหมดในองค์กร เพื่อตรวจสอบจ านวน สภาพ ตลอดจน
ภาระค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินและป้องกันทรัพย์สินสูญหาย แต่
ในปัจจุบันองค์กรใช้แบบฟอร์มกระดาษในการบันทึกข้อมูล
และส่งมอบทรัพย์สิน จะท าให้การตรวจสอบและการส่งมอบ
ทรัพย์สินล่าช้าและยุ่งยาก เนื่องจากมีการท างานมีหลาย
ขั้นตอน  
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การส่งมอบทรัพย์สินจ าเป็นต้องแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบทราบในการรับทรัพย์สินและเซ็นยืนยัน
ในการส่งมอบ หรือมีรายการทรัพย์สินที่มีทั้ งหมดให้
ผู้รับผิดชอบทราบ  แต่การใช้แบบฟอร์มกระดาษท าให้
บางครั้งผู้รับผิดชอบไม่ทราบว่ามีการสง่มอบทรัพย์สินอาจจะ
เกิดสาเหตุมาจากการที่ติดงาน ไม่ว่าง หรือมีธุระอื่นในเวลา
ที่มีการส่งมอบทรัพย์สิน ท าให้เกิดการล่าช้าในการเซ็น
ยืนยันในการส่งมอบทรัพย์สิน  

การตรวจสอบทรัพย์สินจ าเป็นต้องตรวจสอบทุกๆปี เพื่อ
ตรวจสอบว่าทรัพย์สินมีครบหรือสูญหายบ้างหรือไม่ และท า
รายงานเพื่อตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายแต่ในปัจจุบันองค์กรใช้
แบบฟอร์มท าให้ตรวจสอบทรัพย์สิน มีความล่าช้า เนื่องจาก
ต้องดูรหัสทรัพย์สินของแต่ละช้ิน หรือบางทีตรวจสอบ
ทรัพย์สินไม่ครบ ไม่รู้ว่าทรัพย์สินช้ินนั้นมีการตรวจสอบแล้ว
หรือไม่ และตรวจสอบย้อนหลังล าบากเนื่องจากมีการ
ตรวจสอบทรัพย์เพียงปีละครั้ง ท าให้แบบฟอร์มกระดาษ
อาจจะสูญหายได้ 

ผู้ วิจั ย เล็ งเห็นถึงความไม่สะดวกและข้อมูลที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับตรวจสอบทรัพย์สินภายในองค์กร เพื่อที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและ
สามารถน าไปท าสรุปผลการด าเนินงานได้ 

2. ทฤษฎ ีข้อมูล และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางนในการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ตรวจสอบทรัพย์สินภายในองค์กรดังนี ้
2.1 กระบวนการ Systems Development Life 
Cycle 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจะต้องมีการ
วิเคราะห์กระบวนการท างานขององค์กร เรียกว่า System 

Development Life Cycle (SDLC) การพัฒนาระบบใน
องค์กรเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่จะต้องท าการ
ติดต่อ กับหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ว่า

การท างานมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น ขนาดขององค์กร 
รายล ะ เอี ย ด การท า งาน  ถ้ า เป็ น บ ริ ษั ท ขน าด ให ญ่ 
นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการ 

ท างาน กระบวนการท างาน วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน 
(System development Life Cycle : SDLC) หมายถึ ง 
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นในการท างานและ จุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามปกติแล้วจะประกอบด้วย กลุ่ม
กิจกรรม 3 ส่วนหลัก คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ และ
การน าไปใช้ ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งาน ได้ดีกับ
โครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการ ซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่ มักจ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนา ซอฟต์แวร์
ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม ขั้นตอนที่ใช้
ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย 

1 การท าความเข้าใจกับปัญหา  
2 การรวบรวมข้อมูล 

3 การวิเคราะห์ระบบ  

4 การออกแบบระบบ  

5 การพัฒนาระบบและจัดท าเอกสาร  

6 การทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ  

7 การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ [1] 
2.2 การตรวจสอบทรัพย์สิน 

การตรวจสอบทรัพย์สินจะช่วยตรวจสอบยอดคงเหลือ
ของทรัพย์สินภายในบริษัท เพื่อน าไปสรุปผลประจ าปีว่ามี
ทรัพย์สินน าเข้าเท่าไร คงเหลือเท่าไร และมีความต้องการ
มากเพียงใด ซึ่งจะสามารถจัดการทรัพย์สินได้ถูกต้อง การ
ตรวจสอบทรัพย์สินสามารถท าได้โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด
อ่านตัวบาร์โค้ด ของทรัพย์สินเพื่อความรวดเร็วและสะดวก
ในการตรวจสอบ 

บาร์โค้ดหรือในภาษาไทยเรียกว่ารหัสแท่ง ประกอบด้วย
เส้นมืด และเส้นสว่างวางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทน
ตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้เครื่อง
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คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้เครื่อง
อ่านบาร์โค้ด ซึ่ งจะท างานได้รวดเร็วและช่วยลดความ
ผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มาก 

รูปที่ 1 แสดงบาร์โคด้ตัวอย่าง 

รูปที่ 1 สัญลักษณ์แท่งสีเข้มสลับสีอ่อนส าหรับอ่านด้วย
เครื่องสแกนเนอร์ 

รูปที ่2 ตัวเลข 3 หลักแรก คือ รหัสของประเทศ 

รูปที่ 3 ตัวเลข 4 ตัวถัดมาเป็นรหัสโรงงานที่ผลิตหรือ
รหัสสมาชิก 

รูปที ่4 ตัวเลข 5 ตัวถัดมาเป็นรหัสทรัพย์สิน 

รูปที่ 5 ตัวเลขหลักสุดท้ายเป็นตัวเลขตรวจสอบเลข 12 
ข้างหน้าว่าก าหนดถูกต้องหรือไม่ ถ้าตัวสุดท้ายผิด บาร์โค้ด
ตัวนั้นจะอ่านไม่ออกสื่อความหมายไม่ได้ [2] 

2.3 ประเภทของทรัพย์สินประเภท IT 
ทรัพย์สินภายในบริษัทมีหลายประเภท ผู้จดัท าให้

น าเสนอทรัพยส์ินด้านอุปกรณ์ IT โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท 
1) คอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บ

เล็ต คลังข้อมูล เครื่องแม่ข่าย และโน้ตบุ๊ค 

2) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องส ารองไฟฟ้า
เครื่องสแกน จอภาพ และเครื่องปริ้น 

3) อุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เนต
เวิร์กสวิตช์ แอร์คาร์ด ตู้แร็ค และแอคเซสพอยต์ไร้สาย 

4) อุปกรณ์ประเภทหน่วยความจ า ได้แก่ ยูเอสบีแฟลช
ไดรฟ์ และฮาร์ดดิสก์ 
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 

เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับตรวจสอบ
ทรัพย์สินภายในองค์กร มีดังต่อไปนี้ 

1) ซีชาร์ป (C# Programming Language)

ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทอ็อบเจ็กโอเรียลเต็ดพัฒนาโดย
ไมโครซอฟท์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการรวมความสามารถการ
ค านวณของซีพลัสพลัส โดยซีชาร์ปมีพื้นฐานจากซีพลัสพลัส 
และเก็บส่วนการท างานคล้ายกับจาวา [3] 

2) เอชทีเอ็มแอล (HTML) เป็นภาษามาร์กอัปหลักใน
ปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่าน
ทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล 
ในการแสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้าง
แบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอ [4] 

3) จาวาสคริปต์ (JavaScript) ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ใช้
ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ เว็บไซต์ดูมีการ
เคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต [5] 

4) ลินคิว (Linq) ท าให้สามารถใช้ภาษาซีชาร์ป หรือ
VB.NET ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล แทนการใช้ SQL [6] 

5) ซีเอสเอส (CSS) ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสารเอชทีเอ็ม
แอล  ให้ มี หน้ าตา สีสั น  ตั วอักษร เส้นขอบ  พื้ นหลั ง 
ระยะห่าง ฯลฯ ตามที่ต้องการ [7] 

6) ไม โครซอฟท์  วิชวลสตูดิ โอ (Microsoft Visual

Studio) เป็นเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และเว็บ
เซอร์วิส ซึ่งระบบที่รองรับการท างานนั้นมีไมโครซอฟท์ 
วินโดวส์ พ็อคเกตพีซี Smartphone และเว็บเบราว์เซอร์ 
[8] 
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7) ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (Microsoft

SQL Server) เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ และเครื่อง
แม่ข่ายฐานข้อมูลแบบครบวงจร [9] 

3. วิธีการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับตรวจสอบทรัพย์สิน

ภายในองค์กรตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีวิธีการ
ดังนี ้
3.1 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการด าเนนิงานระบบสารสนเทศ
ส าหรับตรวจสอบทรัพยส์ินภายในองค์กรดังต่อไปนี ้

1) จัดการข้อมลูพื้นฐาน ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมลู
แก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมลูพื้นฐานในระบบ 

2) ตรวจสอบทรัพย์สิน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจ าปีโดยการสแกนบาร์โค้ด 

3) การจัดการทรัพย์สิน เป็นการแสดงรายละเอียด
ข้อมูลทรัพยส์ินในส่วนของผู้ดูแลระบบ 

4) การถ่ายโอนข้อมลู ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลจากเครื่อง
อ่านบาร์โค้ดไปยังฐานข้อมลูกลางได ้

5) ค้นหาทรัพย์สิน ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพย์สินภายใน
บริษัทได้ โดยสามารถเลือกการตน้หาแบบข้ันพ้ืนฐาน และ
การค้นหาแบบขั้นสูง โดยแสดงรายละเอยีดของทรัพย์สินที่ม ี

6) เพิ่มทรัพย์สิน ผู้ใช้สามารถเพิ่มทรัพย์สินท่ีเข้ามา
ใหม่ได้ และมสีิทธ์ิการโอนยา้ยทรพัย์สินให้กับสมาชิก 

7) โอนย้ายทรัพยส์ิน ผู้รับผิดชอบทรพัย์สินสามารถ
โอนย้ายทรัพยส์ินให้กับผูร้ับผดิชอบอีกกลุ่มได้ และสามารถ
แจ้งการโอนย้ายผ่าน E-mail 
3.2 แผนภาพการท างานของระบบ 

ผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพการไหลของข้อมูลของระบบ
สารสนเทศส าหรับตรวจสอบทรัพย์สินภายในองค์กร โดย
การท างานเริ่มจากเจ้าหนา้ที่ดูแลระบบท าการสแกนบาร์โค้ด 
ข้อมูลทั้งหมดทีส่แกนจะอยู่ในเครือ่งสแกนบาร์โคด้ก่อน 
จากนั้นเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบจะท าการย้ายข้อมลูจากเครื่อง
อ่านบาร์โค้ดลงฐานข้อมูล 

 รูปที่ 2 แผนภาพการท างานของระบบ 

 อีกการท างานหนึ่งเป็นการโอนย้ายทรัพย์สินโดยการ
ท างานเริ่มจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบกรอกข้อมูลทรัพยส์ิน 
จากนั้นก าหนดผูดู้แลทรัพย์สินเพื่อคอยติดตามและซ่อม
บ ารุงทรัพย์สิน และส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน 

รูปที่ 3 แผนภาพการท างานของระบบ 

เริ่มการท างาน

สแกนบาร์โค้ด 

เก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง 

ท าการย้ายข้อมลู 

ข้อมูลถูกย้ายลงฐานข้อมูล 

จบการท างาน

เริ่มการท างาน

กรอกข้อมูลทรัพยิส์ิน 

ก าหนดผูดู้แลทรัพย์สิน 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ส่งมอบทรัพย์สิน 

จบการท างาน
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4. ผลการด าเนินงาน
ระบบสารสนเทศส าหรับตรวจสอบทรัพย์สินภายใน

องค์กร เป็นระบบที่พัฒนาเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน สามารถค้นหาทรัพย์สินที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบัน  มีระบบช่วยในการโอนย้ายทรัพย์สินที่ไม่ยุ่งยาก 
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบทรัพย์สิน สามารถใช้ใน
การออกแบบรายงานสรุปผล ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับตรวจสอบทรัพย์สินภายในองค์กรจน
ส าเร็จ สามารถใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ซึ่งช่วยให้การ
ตรวจสอบทรัพย์สินท าได้เร็วขึ้นและสามารถใช้งานได้จริง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 การจัดการข้อมูลพื้นฐานในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ
สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานได้  เช่น ยี่ห้อ หมายเลข
ทรัพย์สิน รูปแบบทรัพย์สิน สามารถแก้ไข ลบ เพิ่มได้ตาม
เมนูต่างๆ ดังรูปที่ 4 

รูปที่ 4 เมนูการจัดการข้อมลูพื้นฐาน 

 หลังจากท่ีไดเ้ลือกเมนูจากรปูภาพที่ 4 แล้ว จะปรากฏ
รายละเอียดของข้อมลูแตล่ะเมนดูงัรูปที่ 5 

รูปที่ 5 รายละเอียดของเมนูขอมลูพื้นฐาน 

การค้นหาทรัพย์สิน ในส่วนดังกล่าวสามารถเลือกการ
ค้นหาได้  2 ประเภทคือ การค้นหาขั้นพื้นฐานและอีก
ประเภทคือ การค้นหาขั้นสูง โดยจะต้องก าหนดยี่ห้อ 
รูปแบบของทรัพย์สินจึงจะสามารถท าการค้นหาได้ ในส่วนนี้
มีประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สิน ค้นหา
รายละเอียด สามารถแก้ไขรายละเอียดของทรัพย์สินได้ และ
สามารถบอกถึงผู้รับผิดชอบรวมถึงเจ้าของทรัพย์สินอีกด้วย
ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 การค้นหาทรัพยส์ิน 
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ส่วนการเพิ่มทรัพย์สิน ส่วนน้ีจะชว่ยเพิ่มทรัพยส์ินท่ีมี
ใหม่ โดยการกรอกรายละเอียดของทรัพย์สิน ก าหนดผู้ดูแล
ทรัพย์สิน และก าหนดผู้รับผิดชอบทรัพย์อีกด้วย ดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 การเพิ่มทรัพยส์ิน 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับตรวจสอบทรัพย์สิน

ภายในองค์กรนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการข้อมูล
ทรัพย์สินภายในองค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
เพื่อแก้ไขการติดตาม ตรวจสอบและค้นหาทรัพย์สิน โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์มกระดาษ เพื่อลดความเสี่ยงข้อมูล
สูญหายหรือการค้นหาข้อมูลที่ล่าช้า และการส่งมอบหรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินมีความรวดเร็วและป้องกันการเกิด
ข้อผิดพลาดในการส่งมอบหรือการตรวจสอบทรัพย์สิน 
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บทคัดย่อ 

ระบบการเงิน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษานี้ จัดท าขึ้น
เพื่อบริหารจัดการการเงินภายในโรงเรียนนาวิกโยธิน
บูรณะ มีการจัดการข้อมูลภายในระบบสารสนเทศใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะสามารถจัดการข้อมูลใน
ส่วนของการจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ และค่าสอนเสริมของนักเรียน รวมทั้งการปิดยอดเงิน
รายวัน การออกใบเสร็จรับเงิน ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และ
การออกรายงาน ให้มีการจัดการข้อมูลทางการเงินเป็นไป
อย่างเป็นขั้นตอน มีการจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
การเ งิน โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษานี้  พัฒนาตาม
กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เริ่มตั้งแต่การ
รวบรวมความต้องการของผู้ ใ ช้งาน วิ เคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบระบบสารสนเทศ ออกแบบ
ฐานข้อมูล จนกระทั่งพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยจะมี
การศึกษาระบบการเงิน โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะเดิม 
เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการออกแบบ
และการพัฒนาระบบการเงิน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ได้ผลตามความต้องการ ลดข้อผิดพลาด และลดภาระงาน
ของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ: ระบบ าร นเท  การเงิน 

ABSTRACT 

This paper describes the development of 
web-based financial system for Navigayothin- 
burana School, a secondary school under The 
Royal Thai Marine Corps. The system facilitates 
persons in charge to manage assessing process of 
schoolfee, other cost, and extra tutorial fee, 
including balance, receipt and report. Software 
engineering knowledge is consulted to develop 
the system starting with requirement gathering, 
requirement analysis, current system analysis, 
system-database design, coding and testing. As a 
result, financial information is recorded and 
managed accurately and effectively. 

Keyword:    

1. บทน า 

ตามนโยบายข งผู้บัญชาการ น่ ยบัญชาการนา ิก
โยธินนั้น ได้ต้ งการใ ้มีการพัฒนาระบบ าร นเท  
เพื่ ใ ้ น่ ยบัญชาการนา ิกโยธิน ามารถค บคุม ดูแล 
และจัดการข้ มูลได้ ย่ างร ดเร็  และเพื่ ใ ้ การ
บริ ารงานภายใน น่ ยบัญชาการนา ิกโยธินนั้นเป็นไป
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ย่ า งมีประ ิทธิภาพ จึ ง ได้ ใ ้ มี การพัฒนาระบบ
าร นเท ใ ้กับโรงเรียนนา ิกโยธินบูรณะ ซึ่งเป็น

โรงเรียนระดับมัธยม ึก าที่ ยู่ภายใต้การก ากับดูแลข ง
น่ ยบัญชาการนา ิกโยธิน ซึ่ งก็คื ระบบการเงิน 

โรงเรียนระดับมัธยม ึก า เพื่ ใช้ทดแทนระบบการเงิน
เดิมข งโรงเรี ยนนา ิกโยธินบูรณะ ซึ่ ง เป็นระบบ

าร นเท ที่ ได้พัฒนาไ ้ เมื่ ลายปีมาแล้  ท าใ ้
ระบบปฏิบัติการค มพิ เต ร์ใ ม่  ไม่ร งรับ 

การพัฒนาระบบการเงิน เพื่ การบริ ารจัดการ
การ เ งินภายในโ รง เ รี ยน  ใน ่ นข งการจั ดก าร
ค่ าธรรมเนียมและค่ า ใ ช้จ่ าย ื่น  ข งนัก เรี ยน มี
ัตถุประ งค์ เพื่ ใ ้ ามารถจัดการ ถานะการเบิก

ค่าธรรมเนียมการ ึก าข งนักเรียนและ น่ ยงานที่
โรงเรียนน าเบิกค่าธรรมเนียมการ ึก า ร มทั้ง ามารถ
จัดการ ถานะช าระ เ งินค่ าธรรม เนี ยมการ ึ ก า 
ค่าธรรมเนียม ื่น  และค่า นเ ริมข งนักเรียน ามารถ
ติดตาม ถานะช าระเงินข งนักเรียน ปิดย ดเงินราย ัน 

กใบเ ร็จรับเงิน และ ามารถเรียกดูรายงานทางการ
เงินได้ ระบบการเงินนี้ นับ นุนการจัดการและจัดเก็บ
ข้ มู ลทางการ เ งิน ย่ า งถู กต้ ง  ครบถ้ น  และมี
ประ ิทธิภาพ 

2. ทฤษฎี งานวิจัย และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ 

. .  การเขียนโปรแกรมเชิง ัตถุ (   
 ( )) คื  ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม

ค มพิ เต ร์ที่มีรูปแบบที่ใ ้ค าม  าคัญกับ ัตถุ ซึ่ง
ามารถน ามาประก บกันและ ามารถน ามาท างาน

ร มกันได้ โดยการแลกเปลี่ยนข้ มูล เพื่ น ามาประม ลผล
และ ่งข้ มูลที่ได้ไปใ ้ ัตถุที่เกี่ย ข้ งเพื่ ใ ้มีการท างาน
ต่ ไป  

. .  งจรชี ิตข งการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ (  
   ( )) เป็นโครงร่าง รื

แน ทาง ิธีการ เพื่ ใช้เป็นขั้นต นการพัฒนาระบบ
าร นเท รื ซ ฟต์แ ร์  

 ิธีการพัฒนาซ ฟต์แ ร์มี ยู่ ลาย ิธีการ แต่ละ ิธีการ
มีข้ ดีและข้ เ ียที่แตกต่างกัน ตั ย่าง ิธีการพัฒนา
ซ ฟต์แ ร์ที่ได้รับค ามนิยม เช่น โครง ร้างแบบน้ าตก 
(  ) โครง ร้ างแบบก้น ย (  

) ิธีการพัฒนาซ ฟต์แ ร์แบบเชิงรุก (  
 ) 

การ างแผน ( ) เป็นขั้นต นการ างแผน
งาน โดยก า นดรูปแบบข งซ ฟต์แ ร์ ประมาณการ
ต้นทุนในการพัฒนาระบบ ก า นดแน ทางข งการพัฒนา
ระบบ ก า นดระยะเ ลา เป็นต้น 

การ ิ เคราะ ์ค ามต้ งการ ( ) เป็น
ขั้นต นข งการร บร มค ามต้ งการข งระบบและ
ิเคราะ ์ค ามต้ งการนั้น เพื่ ใ ้เข้าใจภาพร มและ
น้าท่ีการท างานข งระบบ 

การ กแบบ ( ) เป็นขั้นต นการ กแบบ
่ นประก บต่าง  ข งซ ฟต์แ ร์ เช่น ินเต ร์เฟซ 

ดาต้าเบ  เป็นต้น เพื่ ใ ้ตรงกับค ามต้ งการที่ ได้
ิเคราะ ์มาแล้  

การเขียนโปรแกรม ( ) เป็นขั้นต น
การ ร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรมตามแน ทางการ

กแบบจากขั้นต นท่ีผ่านมา 
การทด บ ( ) เป็นขั้นต นการน าระบบที่

ท ามาทด บการใช้งาน ่าท างานถูกต้ งตามค าม
ต้ งการทีไ่ด้ รื ไม่ ซึ่งการทด บนี้จะร มถึงการทด บ
การเช่ื มโยงกับระบบซ ฟต์แ ร์ ื่น  ที่เกี่ย ข้ งด้ ย 

การประเมิน เป็นขั้นต นการประเมิน ่าระบบที่
ผ่านการทด บแล้  เ มาะ มที่จะน าไปใช้งานได้ รื ไม่ 

การโ นย้ ายข้ มูล  (  ) เป็น
ขั้นต นการน าข้ มูลเก่าเข้าระบบใ ม่ก่ นการน าระบบ
ไปใช้จริง 

การน าไปใช้งานงานจริง ( ) เป็น
ขั้นต นท่ีน าระบบท่ีพัฒนา  าเร็จและผ่านการทด บแล้
ไปใช้งาน โดยท าการติดตั้ง และ น ิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้ 
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       ( )  

การใ ้ค ามช่ ยเ ลื  ( ) เป็นขั้นต นข ง
การใ ้ค ามช่ ยเ ลื ต่ ผู้ใช้ เมื่ พบปัญ า โดย าก
ปัญ าที่เกิดไม่ ามารถแก้ไขได้จะต้ งท าการพัฒนาระบบ
เพิ่มเติม ก็จะเริ่ม นไปที่ข้ันต นแรกใ ม่ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชรัตน์ ( ) เ น การพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบ
การเงินข ง ิทยาลัย าชี ึก า การบริ ารงานข ง
ิทยาลัย าชี ึก าใน ่ นการเงินนั้น พบ ่ามีปัญ าใน

การจัดเก็บและการบริ ารรายได้ ก่ ใ ้เกิดค ามผิดพลาด
ได้ง่ายและเกิดค ามล่าช้าในการปฏิบัติงาน การ ิจัยนี้จึงมี
ัตถุประ งค์เพื่ พัฒนาโปรแกรมค มพิ เต ร์ เพื่ จัดการ

ระบบการเงินข ง ิทยาลัย าชี ึก า ใน ังกัด  านักงาน
คณะกรรมการการ าชี ึก า ใ ้ ามารถท างานได้ ย่าง
มีประ ิทธิภาพ  
 การพัฒนาระบบงานได้ใช้แบบจ าล งน้ าตกเป็น
แน ทาง โดยแบ่งขั้นต นการพัฒนา กเป็นการ ิเคราะ ์
ระบบ การ กแบบระบบ และการพัฒนาระบบ ในการ
พัฒนาระบบได้ กแบบใ ้ระบบใช้งานบนเครื ข่ายแลน 
ประเภทรับ ใ ้บริการ ท พ โลยีแบบดา  โดยมีโปรแกรม
ินโด ์เป็นระบบปฏิบัติการข งเครื ข่าย ในด้านการ

พัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้ มูลได้ใช้โปรแกรมและ
ฐานข้ มูลข ง ิช ล ฟ กซ์โปร รุ่นที่ .  ด าเนินการ
พัฒนาภายใต้ระบบปฏิบัติการ ินโด ์  
 ลังจากพัฒนาระบบเ ร็จเรียบร้ ยแล้  ได้ท าการ
ทด บประ ิทธิภาพข งระบบโดยคัดเลื กผู้ใช้งานที่
เกี่ย ข้ งกับระบบจาก ิทยาลัย าชี ึก าเพชรบุรี  
ิทยาลัยการ าชีพบ้านลาด และ ิทยาลัย เทคนิค
มุทร งคราม จ าน น  คนเป็นผู้ท าการทด บและ

ประเมินผล โดยใช้เครื่ งมื  คื  แบบประเมินผลที่จัดท า
ขึ้นเป็นมาตราจัด ับดับ  ระดับ ถิติที่ใช้ ิเคราะ ์ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และ ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ ิจัยพบ ่า
ประ ิทธิภาพโดยร ม ระบบที่พัฒนามีค่าเฉลี่ยข งระดับ
ประ ิทธิภาพการใช้งานที่ .  ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .  จัดได้ ่าระบบมีประ ิทธิภาพ การใช้งาน ยู่
ในเกณฑ์ที่ค่ นข้างมากขึ้นไปทุกด้าน ซึ่งแ ดง ่าระบบนี้

า ม า รถท า ง าน ไ ด้ ย่ า งมี ป ร ะ ิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ต าม
ัตถุประ งค์ข งการ ิจัย  

2.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 
. .  การเงิน มายค าม ่า กิจกรรมที่ด าเนินการ

เกี่ย กับเ งิน การจัดระเบียบและการค บคุมก ากับ
กิจกรรมทางการเงิน  
. .  ค่าธรรมเนียมการ ึก า มายค าม ่า เงินค่าบ ารุง

การ ึก า ค่าลงทะเบียนราย ิชาและค่าธรรมเนียม
การ ึก า ื่นใดที่ ถาบันเรียกเก็บ  
. .  ค่าธรรมเนียม ื่น  มายค าม ่า เงินค่าบ ารุง

การ ึก าด้าน ื่น  ที่น กเ นื จากค่าธรรมเนียม
การ ึก า 
. .  ค่า นเ ริม มายค าม ่า เงินค่าการเรียนเพิ่ม ซึ่ง

เป็นการเรียนที่พิเ ไปจากการเรียนที่ได้เรียนในช้ันเรียน
ปกติ 
. .  น าเบิก มายค าม ่า น่ ยงานท าเรื่ งเบิกเงินไป

ยัง ่ นราชการ รื น่ ยงานที่ผู้ปกคร งข งนักเรียน
ังกัด ยู่ เพื่ เบิกเงินค่าธรรมเนียมการ ึก า ( ่ นที่เบิก

ได้) ใ ้กับนักเรียน 
. .  เบิกจ่าย มายค าม ่า เงินที่ ามารถเบิกจาก ่ น

ราชการ เพื่ น ามาจ่ายใ ้กับโรงเรียนได้ 
. .  น่ ยงาน มายค าม ่า น่ ยงาน รื ูนย์

ราชการที่ โ รง เรี ยน รื ผู้ ปกคร ง ามารถน าเบิก
ค่าธรรมเนียมการ ึก า 
. .  ปิดร บ มายค าม ่า เ ลาปิดการรับช าระเงินใน

แต่ละ ัน 
. .  ใบเ ร็จ มายค าม ่า ลักฐานแ ดงการรับเงินที่

โรงเรียน กใ ้แก่ผู้ช าระเงิน 

2.4 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา 
. .   .  เป็นภา าค มพิ เต ร์ ในลัก ณะ 

  ใ ช้  า รับจัดท า เ ็บไซต์และ
แ ดงผล กมาในรูปแบบ  โดยมี ร ากฐาน
โครง ร้างค า ั่งมาจาก ภา า  ภา า  และภา า 

 ซึ่งภา า  นั้นเป็นภา าที่ ง่ายต่ การเรียนรู้  
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เป้า มาย ลักข งภา า  นี้ คื  ใ ้นักพัฒนาเ ็บไซต์
ามารถเขียนเ ็บเพจที่มีการต บโต้ได้ ย่างร ดเร็   
 

. .   เป็นภา าค มพิ เต ร์รูปแบบ นึ่งที่มี
โครง ร้างการเขียน โดย า ัยตั ก ากับ ( ) ค บคุมการ
แ ดงผลข้ ค าม รูปภาพ รื ัตถุ ื่น  ผ่านโปรแกรม
บรา เซ ร์ แต่ละ  าจจะมี   า รับระบุ
รื ค บคุมการแ ดงผลข งเ ็บได้ด้ ย  

. .    เป็นภา าที่เป็น  ที่ ยู่ในเ ็บไซต์ 
(ใช้ร่ มกับ ) เพื่ ใ ้ เ ็บไซต์มีการเคลื่ นไ  
ามารถต บ น งผู้ใช้งานได้มากขึ้น ข้ ดีข ง  

 คื  ามารถท าใ ้ผู้ใช้งานใช้งานเ ็บไซต์ได้ง่ายขึ้น 
เ ็บไซต์มีลูกเล่นมากขึ้น ท าใ ้ดึงดูดค าม นใจข ง
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น ีกด้ ย  

. .   เป็นภา าค มพิ เต ร์ที่ ใ ช้ท างานกับชุด
ข้ เท็จจริงและค าม ัมพันธ์ระ ่างกัน ฐานข้ มูลเชิง
ัมพันธ์ เช่น  ใช้  เพื่ ท างานกับข้ มูล  

คื  มาตรฐาน ากลที่ย มรับโดย น่ ยงานมาตรฐาน เช่น 
 และ  เช่นเดีย กับภา าค มพิ เต ร์มากมาย 
  

3. วิธีการด าเนินโครงงาน
ผู้ ิจัยได้ประชุมร่ มกับผู้ใช้งานระบบ าร นเท  ณ

โรงเรียนนา ิกโยธินบูรณะ เพื่ ร บร มค ามต้ งการจาก
ผู้ใช้งาน และได้ ึก าระบบการเงินเดิม เพื่ น ามาเป็น
แน ทางในการพัฒนาระบบการเงิน โรงเรียนระดับ
มัธยม ึก า เมื่ ผู้ ิจัยได้ร บร มค ามต้ งการจาก
ผู้ใช้งานจนเ ร็จ ิ้นแล้  จึงได้ท าการ ิเคราะ ์ค าม
ต้ งการ ก า นดข บเขต และ กแบบระบบการเงิน 
ระดับโรงเรียนมัธยม ึก า โมดูลจัดการการเงิน ซึ่งเป็น
โมดูลที่มีท างานต่ จากโมดูลจัดการข้ มูลพื้นฐานและ
โมดูลจัดการข้ มูล ัตราค่าใช้จ่าย ที่ผู้ ิจัยได้พัฒนาไปแล้
ขณะที่ปฏิบัติงาน กิจ ึก า ณ ก งบัญชาการ น่ ย

บัญชาการนา ิกโยธิน โมดูลจัดการการเงินมีรายละเ ียด
ดังต่ ไปนี้ 

3.1 ศึกษาระบบการเงินเดิม 
 ผู้ ิจัย ึก าระบบการเงินเดิมข งโรงเรียนนา ิกโยธิน
บูรณะ เพื่ ค้น าข้ บกพร่ งข งระบบ และร บร ม
ข้ มูลที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเงิน 
โรงเรียนระดับมัธยม ึก า โดยระบบการเงินเดิมมีการ
ท างาน ดังนี ้

เป็นระบบปฏิบัติการด
ามารถจัดเก็บข้ มูลได้เท่าน้ัน

ไม่ ามารถแก้ไขข้ มูลได้ ากผู้ใช้กร กข้ มูลผิด

3.2 วิเคราะห์ความต้องการ 
ลังจากผู้ ิจัยได้ท าการร บร มค ามต้ งการข ง

ผู้ใช้งานและ ึก าระบบการเงินเดิม ได้ท าการ ิเคราะ ์
ค ามต้ งการข งผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานต้ งการใ ้ระบบ
การเงิน โรงเรียนระดับมัธยม ึก าลดข้ ผิดพลาดข งการ
ท างานและลดภาระงานข งผู้ใช้งาน 

3.3 ขอบเขตของระบบ 
. .  จัดการ ถานะเบิกค่าธรรมเนียมข งนักเรียน 

ามารถค้น าข้ มูลนักเรียน โดยเลื กข้ มูลปี
การ ึก า ภาคเรียน ระดับช้ันและ ้ งในรูปแบบข ง 
ดร็ ปดา น์ (   )  

ามารถแ ดงรายช่ื นักเรียนและ ามารถตั้ง
ถานะการเบิกค่าธรรมเนียมการ ึก าข งนักเรียน โดย

เลื กในรูปแบบข งดร็ ปดา น์ (   ) 
กรณีที่นักเรียน ามารถเบิกได้ จะ ามารถเลื ก

น่ ยงานที่น าเบิก โดยเลื กในรูปแบบข งดร็ ปดา น์ 
(   ) 

ามารถดึงข้ มูลนักเรียน และ ถานะการเบิก
ข งนักเรียน เพื่ น ามาแก้ไข โดยเลื กในรูปแบบข ง 
ดร็ ปดา น์ (   ) 

กรณีที่นักเรียน ามารถเบิกได้ จะ ามารถดึง
ข้ มูล น่ ยงานที่น าเบิก เพื่ น ามาแก้ไข โดยเลื กใน
รูปแบบข งดร็ ปดา น์ (   ) 
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. .  จัดการ ถานะช าระเงินค่าธรรมเนียมการ ึก า 

  ามารถค้น าข้ มูลนักเรียน โดยเลื กข้ มูลปี
การ ึก า ภาคเรียน ระดับช้ันและ ้ งในรูปแบบข ง   
ดร็ ปดา น์ (   ) 
  ามารถแ ดงรายช่ื นักเรียนและ ามารถตั้ง
ถานะการช าระเงินข งนักเรียน โดยเลื กในรูปแบบข

งดร็ ปดา น์ (   ) 
  กรณีที่ช าระเงินแล้  ามารถเพิ่ม ันที่ช าระเงิน 
โดยกร กลงช่ งพิมพ์ข้ ค าม (  ) ซึ่งจะมี  
เป็น  
  กรณีที่ช าระเงินแล้  ามารถ ั่งพิมพ์ใบเ ร็จ 
  กรณีที่ช าระเงินแล้  ามารถ ั่งยกเลิกใบเ ร็จ 
. .  จัดการ ถานะช าระเงินค่าธรรมเนียม ื่น  

  ามารถค้น าข้ มูลนักเรียน โดยเลื กข้ มูลปี
การ ึก า ภาคเรียน ระดับช้ันและ ้ งในรูปแบบข งดร็
ปดา น์ (   ) 

  ามารถแ ดงรายช่ื นักเรียนและ ามารถตั้ง
ถานะการช าระเงินข งนักเรียน โดยเลื กในรูปแบบข

งดร็ ปดา น์ (   ) 
  กรณีที่ช าระเงินแล้  ามารถเพิ่ม ันที่ช าระเงิน 
โดยกร กลงช่ งพิมพ์ข้ ค าม (  ) ซึ่งจะมี  
เป็น  
  กรณีที่ช าระเงินแล้  ามารถ ั่งพิมพ์ใบเ ร็จ 
  กรณีที่ช าระเงินแล้  และข้ มูลการเงินมีค าม
ผิดพลาด ามารถ ั่งยกเลิกใบเ ร็จ 
. .  จัดการ ถานะช าระเงินค่า นเ ริม 

  ามารถค้น าข้ มูลนักเรียน โดยเลื กข้ มูลปี
การ ึก า ภาคเรียน ระดับช้ันและ ้ งในรูปแบบข ง   
ดร็ ปดา น์ (   ) 
  ามารถแ ดงรายช่ื นักเรียน เพื่ น ามาตั้ง
ถานะการช าระเงิน โดยจะดึงข้ มูลนักเรียนมาจาก

ฐานข้ มูลข งระบบทะเบียน 
  ามารถตั้ง ถานะการช าระเงินข งนักเรียน โดย
เลื กในรูปแบบข งดร็ ปดา น์ (   ) 

  กรณีที่ช าระเงินแล้  ามารถเพิ่ม ันที่ช าระเงิน 
โดยกร กลงช่ งพิมพ์ข้ ค าม (  ) ซึ่งจะมี  
เป็น  
  กรณีที่ช าระเงินแล้  ามารถพิมพ์ใบเ ร็จรับเงิน
และ ามารถยกเลิกใบเ ร็จรับเงิน 
. .  ปิดย ดเงินราย ัน 

  ามารถเพิ่ม ันที่ปิดย ดราย ัน โดยกดที่ปุ่ม ปิด
ย ด ระบบจะบันทึก ันที่ปัจจุบัน จากช่ งพิมพ์ข้ ค าม 
(  ) ซึ่งจะมี  เป็น  และเป็น   
  ามารถลบ ันท่ีปิดย ดราย ัน  

3.4 ออกแบบการท างานของระบบ 

. .   แผนภาพล าดับการท างานข งระบบ 
 แผนภาพแ ดงล าดับการท างานข งระบบ แ ดงดัง
รูปที่  

รูปที่ 1 แผนภาพล าดับการท างานข งระบบ 

. .  แผนภาพยู เค   
 แผนภาพที่ ใ ช้ที่แ ดงปฏิ ัมพันธ์ระ ่างระบบ
าร นเท และ ิ่งที่ ยู่น กระบบ าร นเท รื แ ดง

ค าม ัมพันธ์ข งผู้ใช้ระบบกับระบบ าร นเท  โดย
แ ดงใ ้เ ็นถึงภาพร มข งระบบ าร นเท  ดังรูปที่  
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       ( )  

รูปที่ 2 แผนภาพยู เค โมดูลจดัการการเงิน 

4. ผลการด าเนินโครงงาน
ในการพัฒนาระบบการเงิน ผู้พัฒนาได้ไปร บร ม

ค ามต้ งการจากผู้ใ ช้งาน เพื่ น ามา ิ เคราะ ์และ
กแบบ ่ นติดต่ ผู้ใช้ ซึ่งมีรายละเ ียดดังรูปที่  และ

รายละเ ียดเมนูดังรูปที่  

รูปที่ 3 ่ นติดต่ ผู้ใช้ 

รูปที่ 4 เมนูโมดูลจดัการการเงิน 

 ่ นติดต่ ผู้ใช้เมนู ถานะการเบิกเงินค่าธรรมเนียม
การ ึก า จะแ ดงดังรูปที่  ่ นติดต่ ผู้ใช้เมนูการช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการ ึก า จะแ ดงดังรูปที่  และ ่ น
ติดต่ ผู้ใช้เมนูการปิดย ดเงินราย ัน จะแ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 5 ่ นติดต่ ผู้ใช้เมนู ถานะการเบิกเงิน 

รูปที่ 6 ่ นติดต่ ผู้ใช้เมนูการช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมการ ึก า 
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       ( )  

รูปที่ 7 ่ นติดต่ ผู้ใช้เมนูการปิดย ดเงินราย ัน 

5. สรุป
ระบบการเงิน พัฒนาโดยแน คิดการเขียนโปรแกรม

เชิง ัตถุ (    ( )) ซึ่ง
เป็นแน คิดที่ ามารถน าไปพัฒนาต่ โดยใช้  
ได้  พัฒนาด้ ยภา า    โดยใช้
เครื่ งมื     ( ) ท า น้ าที่
ค บคุมการท างาน และใช้   เป็นตั ร งรับ
ฐานข้ มูล  
 ในการด าเนินงาน ได้ด าเนินงานตามขั้นต น ิ กรรม
ซ ฟต์แ ร์ คื  การร บร มค ามต้ งการข งผู้ใช้ การ
ิเคราะ ์ค ามต้ งการข งผู้ใช้ กแบบการท างานข ง

ระบบ าร นเท  กแบบฐานข้ มูลใ ้มีค ามยืด ยุ่น 
จนถึงการพัฒนาระบบ าร นเท ใ ้เป็นไปตามค าม
ต้ งการข งผู้ใช้  
 ผลการด าเนินงานพัฒนา พบ ่า ระบบการเงินนั้น 
ามารถใช้งานง่าย ะด ก น่ ยงาน ามารถน าระบบที่

ได้พัฒนาใ ม่ไปใช้งานทดแทนระบบการเงินเดิมที่ใช้งาน
ค่ นข้างยากก ่า น กจากนี้ น่ ยงานยัง ามารถใช้
ระบบการเงิน เพื่ เพิ่มค าม ะด ก ร ดเร็  ถูกต้ ง 
จัดเก็บข้ มูลที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และลดข้ ผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน รื การใช้งาน 

6. เอกสารอ้างอิง
[1] หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก 

: :// . . . . / /  
/ / .   

[2] หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก 
: :// . . / / น่ ยบัญชาการ
นา ิกโยธิน  

[3] การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก : 
:// . . /

  
[4] กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์. นไลน์ .เข้าถึงได้

จาก : :// . . / / งจรชี ิตข ง
การพัฒนาซ ฟต์แ ร ์

[5] ชรัตน์ ธรรม ิรัก .์  การพัฒนาโปรแกรมจัดการ
ระบบการเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษา. ิทยานิพนธ ์
ปริญญาม าบณัฑิต ภาค ิชาเทคโนโลยีค มพิ เต ร์
เพื่ การ ึก า ม า ิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  . 

[6] PHP. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก : 
:// . . /

       
[7] นรร นงค์ คณุมณี.  Basic of PHP.  นนทบุรี: ไ ดี

ซี ินโฟ ดิ ทริบิ เต ร์ เซ็นเต ร์  . 
[8] HTML. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก : 

:// . . / . /
/ /  

[9] JavaScript. นไลน์ .เข้าถงึได้จาก : 
:// . . / . /

/ /  
[10] SQL. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก : 

:// . . / / /บท
น า ู่การโปรแกรม ใน

 
[11] ิริลัก ณ์ โรจนกจิ  าน ย.  ภาษาฐานข้อมลู SQL.  

พิมพ์ครั้งท่ี .  กรุงเทพ : ด งกมล  . 
[12] Flowchart. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก :  

:// . . / / .  
[13] Diagram ต่างๆ . นไลน์ .เข้าถึงได้จาก :  

:// . . / / / / 
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โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บนเว็บเพื่อแกป้ัญหาการจัดตารางการผลติแบบไหลเลือ่นโดยใช้  
Coincidence Algorithm 

Web Based Artificial Intelligent for Solving Permutation Flow Shop Scheduling 
Using Coincidence Algorithm 

ภานุพงษ์ เพิ่มอุตสาห์ และ ทัศนีย์ เจริญพร 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

55160020@go.buu.ac.th, thatsanee@go.buu.ac.th 

บทคัดย่อ 
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บนเว็บเพื่อแก้ปัญหาการจัด

ตารางการผลิตแบบ ไหลเลื่ อน โดย ใช้  Coincidence 
Algorithm มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการ
ผลิตให้ กับ องค์กร บริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
พั ฒ น าด้ วยภ าษ า JavaScript แ ละท างาน บ น เว็บ
บราวเซอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งยังมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลตารางการผลิตที่มีอยู่ในระบบของบริษัทเพื่อน ามา
ค านวณ โปรแกรมจะรับข้อมูลการผลิตที่ต้องการวางแผน
จากผู้ใช้ จากน้ันจะค านวณ และแสดงแผนการผลิตที่ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรสามารถลดต้นทุนด้านเวลา 
และเพิ่มผลผลิตได้  

ค าส าคัญ : การผลิตแบบไหลเลื่ อน , ขั้นตอนวิธีการ
บรรจวบ 

Abstract 
Web-Based Artificial Intelligence for Solving 
Permutation Flow Shop Scheduling Using 
Coincidence Algorithm is the attempt to solve 
scheduling management for an organization or 

factory. Production plan together with 
production scheduling plan information are 
analyzed and calculated to find the best 
production scheduling or the effective 
production plan. The system is developed by 
using JavaScript. The research and development 
is expected to reduce costs and increase 
productivity as well. 

Keywords: Flow shop, Coincidence Algorithm 

1. บทน า
ในด้านกระบวนการผลิต การจัดตารางเวลา หรือจัด

ตารางแผนการผลิต   (scheduling)  น้ันมีความส าคัญ
เป็นล าดับต้น ๆ เพราะเป็นกระบวนการตัดสินใจที่จะก่อ 
ให้เกิดผลกระทบสูงในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิ- 
ผล ของกระบวนการผลิต การจัดตารางเวลาที่ไม่เหมาะสม
น้ันจะน าไปสู่การผลิตที่มีผลผลิตปริมาณต่ าแต่ค่าใช้จ่ายสูง 

การผลิตแบบไหลเลื่อน (Flow shop) เป็นสายการ 
ผลิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
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อาทิ สารเคมี กระดาษ ยานยนต์ การประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และกระจก ในสายการผลิตแบบไหลเลื่อน
น้ี กระบวนการต่าง ๆ จะมีการถูกกระจายอยู่บนกลุ่มของ
เครื่องจักรที่มีหน้าที่เฉพาะ และกระบวนการเหล่าน้ีถูกจะ
มีการร้อยเรียงอย่างเป็นล าดับ นอกจากน้ีเครื่องจักรแต่ละ
ตัวจะสามารถท างานได้เพียงหน่ึงงานในแต่ละช่วงเวลาโดย
ที่ไม่มีการรบกวนหรือแทรกงาน โดยที่ค าสั่งงานใดค าสั่ง
งานหน่ึงยังท าไม่เสร็จ การสลับสับเปลี่ยนของงานสามารถ
คิดค านวณขนาดของปริภูมิการค้นหา (search space) มี
ค่าเท่ากับ n! โดยที่  n คือปริมาณของงานทั้งหมด ซ่ึง
หมายความ ว่าปัญ ห าดั งกล่ าว เป็ นปัญ ห าประ เภท 

NP-Hard  ดังน้ีนการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อนจึงมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาและแสดงเวลาที่ใช้ในการผลิต
รวมทั้งหมด (make span) และ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิต
ของแต่ละงาน (Flow time) [1] 

 โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีหน่ึงที่
พัฒนาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตรวมทั้ง
ปัญญาประดิษฐ์ที่ท างานบนเว็บบราวเซอร์ น้ันยังมีไม่มาก
โดยท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและดึงข้อมูลจากฐาน 
ข้อมูลมาค านวณหาผลลัพธ์ ยิ่งแทบหาไม่ได้เลย บทความ
น้ีเป็นความพยายามที่จะเชื่อมต่อแผนการผลิตของระบบ
บริหารจัดการวางแผนการผลิตเข้ากับปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
ใช้ในการค้นหาและวางแผนการผลิตประเภท Flow Shop 

Scheduling แบบอัตโนมัติโดยน าหลักการขั้นตอนวิธีการ
บรรจวบ เน่ืองจากขั้นตอนวิธีการบรรจวบ น้ันสามารถให้
ผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วเหมาะส าหรับน ามาใช้งานบนเว็บ 

 ส่วนต่อไปของบทความ คือ ทฤษฎีหรือโครงงานที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนา เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ วิธีการออกแบบ ผลการด าเนินงาน และสรุป 

2. ทฤษฎีหรือโครงงานท่ีเกี่ยวข้อง
Coincidence Algorithm ห รื อ  ขั้ น ต อ น วิ ธี ก า ร

บรรจวบเป็นกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมโดยใช้หลัก
ความน่าจะเป็นในการหาค่าที่ดี เม่ือน ามาประยุกต์ใช้กับ

การจัดแผนการผลิตโดยที่เส้นทางที่จะเลือกคืองานที่ต้อง
ท าการผลิตในโรงงาน โดยที่หลักการเลือกออร์เดอร์การ
ผลิตจะให้ความน่าเป็นที่เจอในแต่ละรอบที่หาค าตอบ ท า
ให้การเลือกงานที่ติดกันในแต่ละครั้งจะเลือกจากความน่า 
จะเป็นที่สูงที่ท าให้งาน i อยู่ติดกับ j แล้วเป็นแผนการผลิต
ที่มีใช้วลาน้อยที่สุด โดยที่  Coincidence Algorithm มี
ขั้นตอนการท างานดังน้ี [2] 

1. สร้างตารางเมทริกซ์
สร้างตารางเมทริกซ์ขนาด n × n โดยที่ค่า n จะแทน

จ านวนออเดอร์การผลิตที่ต้องการน ามาวางแผนการผลิต
[2] และจ านวนของแผนกบนสายการผลิตของบริษัทเพื่อ
น ามาท าการค านวณเพื่อหาค าตอบ หรือทางเลือกที่ดีที่สุด
ในการวางแผนการผลิต 

2. ..เลือกค่าจากตารางเมทริกซ์
เลือกออเดอร์การผลิตล าดับแรกจากตารางที่สร้างขึ้น

ในข้อ 1 เพื่อจัดเข้าเป็นงาน i งานแรกที่จะจัดสรรลงใน
สายการผลิตในแผนการผลิต และเลือกงาน j จากตาราง
เดียวกันโดยจะเลือกในแถวที่ i [3] ท าการเลือกล าดับออ
เดอร์การผลิตแบบน้ีไปเรื่อย ๆ โดยที่ออเดอร์ไหนเลือก
แล้วจะไม่เลือกซ้ าจนได้ล าดับการผลิตเท่ากับ n งาน โดย
งานที่เลือกมาน้ันจะมีลักษณะเป็นล าดับการท างานซ่ึงถูก
เรียกว่า population โดย population ที่ดีที่สุดที่หาได้
น้ันก็จะมาน ามาเป็นแผนการผลิตให้กับโรงงาน 

3. ค านวณหาค่า Fitness

ท าการน าค่า population ที่เลือกมาได้จากในข้อที่ 2 
น ามาค านวณหาค่า Fitness ตามที่ ได้คิดสมการเอาไว้ 
จากน้ันท าการเลือกค่าความเหมาะสมของ population 

โดยจะแบ่งเป็น Good กับ Bad ซ่ึงค่าของ Fitness จะ
เป็นตัวบอกว่า population ไหนมีค่าเป็น Good หรือ 
Bad [3] 

4. ปรับปรุงค่าในตารางเมทริกซ์
น าล าดับงานหรือ population ที่ท าการค านวณค่า 

Fitness และเลือกค่า Good และ Bad แล้วมาท าการ
ปรับปรุงค่าความน่าจะเป็นในตารางเมทริกซ์ตามสูตรที่มี
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การก าหนดเอาไว้โดยที่ล าดับงานที่เป็น Good จะท าการ
เพิ่มค่าความน่าจะเป็น และล าดับงานที่เป็น Bad จะท า
การลดค่าความน่าจะเป็น [3] 

5. เก็บค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม
ในแต่ละรอบที่ท าการค านวณค่า Fitness จะท าการ

เก็บ population ที่ มีค่า Fitness ที่ดีที่สุดในรอบน้ัน ๆ 
เอาไว้โดยจะท าการเก็บค่าที่ดีที่เอาไว้เรื่อย ๆ จนกว่าจะถึง
รอบสุดท้ายของการค านวณ ตัวอย่างเช่น รอบการค านวณ
คือ 50 รอบ ค่า population ที่ เก็บ เอาไว้ก็จะมี  50 
population เป็นต้น 

6. ค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันวัตถุประสงค์
เม่ือท าการค านวณจนถึงรอบสุดท้ายจะท าให้ได้ค่า 

population ที่ดีที่ สุดหรือก็คือ Best Solution ซ่ึงก็คือ
ล าดับการผลิตออเดอร์ในโรงงานหรือแผนการผลิต ซ่ึงค่าที่
ได้มาน้ันจะได้มาจากการเก็บค่าของ population ในรอบ
สุดท้าย 

รูปที่ 1 แสดงการท างานของ Coincidence algorithm 

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าการท างานของ Coincidence 

Algorithm น้ันจะเริ่มจากสร้างตารางข้อมูลตามจ านวน
ข้อมูลที่ต้องการ จากน้ันสุ่มค่าในแถว และคอลัมน์เพื่อท า
การสร้างค่า Population ต่อด้วยการน าค่า Population 

มาค านวณค่าวัตถุประสงค์ของ Population น้ัน ๆ ตาม
จ านวนที่ต้องการและท าการเรียงค่าข้อมูลเพื่อเลือก 
Population Good กั บ  Bad จาก น้ันน า Population 

Good กับ  Bad ที่ ได้มาท าการ Update ค่าในตาราง 
เมทริกซ์ จากน้ันจึงท าการท าซ้ าแบบน้ีไปจนครบจ านวน
รอบที่ต้องการ ซ่ึงจากรูปที่ 1 จะสามารถเห็นว่าจะท าการ 
Update ค่าในตารางเมทริกซ์ไปจนค่า G = Gen โดยถ้า
ค่าของ G ไม่เท่ากับ Gen ค่า G จะเท่ากับ G+1 เม่ือท า
การ Update จนค่า G = Gen จะได้ค่าวัตถุประสงค์ที่ได้
จากการ Update ในตารางแต่ละรอบรวมถึงสามารถหา
ค่าวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุดได้ [4] 

เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1. ภาษา PHP

ภาษาคอมพิ วเตอร์ จ าพ วก Scripting Language 

ภาษาจ าพวกน้ี ค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่ เรียกว่า 
Script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ตัวอย่าง
ของภาษาสคริป เช่น Java Script เป็นต้น ลักษณะของ 
PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน  ๆ คือ PHP 

ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML 

2. ภาษา JavaScript

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้เว็บเพจสามารถแสดงเน้ือ 
หาที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามเงื่อนไขข้อมูลหรือ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้น 
รวมทั้งได้ถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA Script 

อีกองค์ประกอบหน่ึงที่ เก่ียวข้อง คือ Cascading Style 

Sheet (CSS) ดังน้ัน ภาษา JavaScript จึงช่วยให้สามารถ
ควบคุมเว็บเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ภาษา HTML

HTML จัดเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดย
จะมีการใช้แท็ก (Tag) เพื่อควบคุมการแสดงผลข้อความ 
รูปภาพ หรือวัตถุผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ แต่ละ Tag 
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โดยแท็กที่เชื่อมต่อกันผ่านลิงค์ (Hyperlink) จะประมวล 
ผลและแสดงผลลัพธ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 

4. Notepad++
     เป็นโปรแกรม Text Editor หรือโปรแกรมแก้ไข
ข้อความ ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ ใช้ในการเขียนโปรแกรม 

5. Secure Shell (SSH)
SSH เป็น Network Protocol ที่สามารถแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกันโดยช่องทางที่ปลอดภัย (Secure Channel) 
ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายสองตัว โดยใช้ Linux หรือ Unix 

เป็นระบบปฏิบัติการพื้นฐานในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ (Shell 

Accounts) 

3. วิธีการในการออกแบบ
โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บนเว็บเพื่อแก้ปัญหาการจัด

ตารางการผลิตแบบไหลเลื่อนโดยใช้ ขั้นตอนวิธีการ
บ รรจวบ  (Coincidence Algorithm) เป็ น โป ร แกรม
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตโดยมี
การรับข้อมูล คือ แผนการผลิตหลักของบริษัท ข้อมูลการ
สั่งซ้ือ และเวลาที่ใช้ในการผลิตของแต่ละแผนก จากน้ัน
โปรแกรมจะน ามาประมวลผลเพื่อ ให้ได้ระยะเวลาในการ
ผลิตของการสั่งซ้ือทั้งหมดในแต่ละแผนกจากน้ันจึงน ามา
ท าการค านวณตามวิธีการของ Coincidence Algorithm 
เพื่อท าการค้นหาแผนการผลิตที่ดีที่สุดโดยรูปแบบการ
ท างานของโปรแกรมสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2  

รูปที่ 2 รูปแบบการท างานของโปรแกรมแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตแบบไหลเลื่อน 

   รปูที ่3 หน้าแรกของโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 
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รูปที่ 4 ตารางแผนการผลิต

4. ผลการด าเนินงาน
โปรแกรมแ ก้ปัญ ห าการวางแผนการผลิต โดย ใช้

Coincidence Algorithm เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ที่ ใช้ ห ลั ก การของ  Coincidence Algorithm เพื่ อ
น ามาใช้แก้ปัญหาตารางการผลิตแบบ Flow shop โดย
น ามาทดสอบกับการวางแผนการผลิตของ บริษัท ไทยโอ-

เชี่ยนอุตสาหกรรม จ ากัด กับออร์เดอร์การผลิตทั้งหมด 
16 ออร์เดอร์ จ านวนแผนกในการผลิตคือ 10 แผนก
แต่ละออร์เดอร์มีเวลาในการผลิตของแต่ละแผนกที่
แตกต่างกัน พบว่าหากจัดแผนการผลิตแบบเดิม 
(FIFO) จะมีค่า Fitness อยู่ที่  408828 ในขณะที่
แผนการผลิตที่โปรแกรมค านวณได้ จะมีค่า Fitness 

เฉลี่ยอยู่ที่ 386000 จะเห็นว่ามีค่าต่างกันประมาณ 
22828 หากคิดเป็นเวลาก็จะต่างกันถึง 6 ช่ัวโมง 
ผลลัพธ์นี้จึงแสดงใหเ้หน็ว่าหากใช้แผนการผลิตตามที่
โปรแกรมค านวณมาจะสามารถลดระยะวลาการผลิต 
และต้นทุนในการผลิตได้ นอกจากนั้นยังพบอีกว่า
หากให้เวลาโปรแกรมท าการค านวณนานมากข้ึนก็จะ
ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ึนเช่นกัน ดังที่แสดงในรูปที่ 5 

 รูปที่  3 หน้าจอแรก หรือหน้าจอหลักของโปรแกรม 
ตารางด้านขวาเป็นหน้าจอที่แสดงออร์เดอร์การผลิตตามที่ 

เลือกมาค านวณแผนการผลิตจากน้ันโปรแกรมจะแสดงแผน 
การผลิตที่ดี 10 อันดับในตารางด้านซ้าย เม่ือคลิกที่ปุ่มกราฟ
ของแผนการผลิตที่ต้องการ โปรแกรมจะแสดงตารางการ
ผลิตทั้งแบบเรียงตามแผนกและเรียงตามออร์เดอร์ให้บริษัท
สามารถพิจารณาได้ว่าแผนกใดควรจะเริ่มผลิตออร์เดอร์ไหน
ก่อนหลังตามที่แสดงในรูปที่ 4  

รูปที่ 5 กราฟแสดงระยะเวลาการผลิต 

5. สรุป
โปรแกรมแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตโดยใช้ขั้นตอน

วิธีการบรรจวบ (Coincidence Algorithm) เป็นโปรแกรม
ประเภทปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่น ามาใช้ในการวางแผนการ
ผลิตขององค์กร โดยโปรแกรมจะท างานบนเว็บและเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบจัดการตารางการผลิตขององค์กรเพื่อน ามา 
ใช้ค านวณแผนการผลิตได้โดยตรง ดังน้ันท าให้สามารถแก้ไข
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ปัญหาการจัดตารางการผลิตขององค์กรได้เป็นอย่างดี และ
ใช้เวลาในการค านวณที่ไม่นานมากนักซ่ึงส่วนมากใช้เวลาไม่
เกิน 1 ชั่วโมง ท าให้องค์กรสามารถวางแผนและสร้าง
แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่จ ากัดได้ ซ่ึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญอย่างมาก เพราะการที่องค์กรจะเจริญก้าวหน้า
ทางธุรกิจได้น้ัน อยู่ที่การผลิตออร์เดอรได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า หากองค์กรไม่สามารถจัดตารางการผลิตได้ตาม
ออร์เดอร์ลูกค้าอาจส่งผลท าให้องค์กรน้ันมีความน่าเชื่อถือที่
ลดลงรวมทั้งอาจส่งผลมายังผลกก าไรของบริษัทด้วย ดังน้ัน
การน าโปรแกรมดังกล่าวมาใช้จะท าให้องค์กรสามารถเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการผลิต ลดต้นทุนทางด้านเวลา เพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าว่าจะสามารถผลิตออร์เดอร์ได้ตามที่
ต้องการ และเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กรได้ 

6. กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดท าโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บนเว็บเพื่อแก้

ปัญ ห าการจัด ตารางการผลิต แบบ ไหล เลื่ อน โด ย ใช้ 
Coincidence Algorithm ต้องมีการศึกษาการท างานของ
สายการผลิต รวมทั้งข้อมูลชองสายการผลิตเพื่อน ามาใช้ใน
การค านวณหาแผนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดย
การท างานในครั้งน้ีได้รับความช่วยเหลือและอนุเคราะห์
อย่ างต่ อ เน่ื อ งจ าก  ด ร . วรินท ร์  วัฒ น พรพ รห  และ 
บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จ ากัด 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

งานสหกิจศึกษา ส่วนการสมัครสหกิจศึกษาและรายงานมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสหกิจศึกษาให้แก่
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในขั้นตอนการท างาน
ต่างๆ ได้แก่ การลงทะเบียนสหกิจศึกษาของนิสิต การ
ด าเนินการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา การตรวจสอบข้อมูล 
การสหกิจศึกษา และการออกรายงานข้อมูลรูปแบบต่างๆ 
เป็นต้น   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสหกิจ
ศึกษาพัฒนาโดยใช้ CodeIgniter Framework เป็นกรอบ
การท างานหลักของระบบ ใช้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ 
Agile และกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นหลักใน
การพัฒนาระบบ ระบบสามารถสนับสนุนในด้านการ
ด าเนินการสหกิจศึกษาให้แก่คณะโลจิสติกส์ในขั้นตอนของ
การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา การคัดเลือกนิสิตสหกิจ และ
การสรุปผลข้อมูลสหกิจศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการงานสหกิจศึกษา ช่วยลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะโลจิสติกส์ 
และเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลการสหกิจ
ศึกษา  

ค าส าคัญ: ระบบ กิจ ึก า การพัฒนาซ ฟต์แ ร์ 

Abstract 
The development of online cooperative 

education management system on registration 
and report modules aims to facilitate cooperative 
related process management of the faculty of 

Logistics, Burapha University. The required and 
designed functions include registration for 
cooperative study, company-student selection 
process, cooperative management report and 
monitoring. The system is applied software 
engineering process and Agile methodology, using 
PHP, MySQL database with CodeIgniter 
Framework. Time reduction and security of 
cooperative data are expected. 

Keyword: cooperative system, software 
development 

1. บทน า
การด าเนินงาน กิจ ึก าเป็น ่ น  าคัญข ง ลัก ูตร

การ ึก าข งคณะโลจิ ติก ์  ม า ิทยาลัยบูรพา ทาง
คณะ  ได้เล็งเ ็นถึงค าม  าคัญในการพัฒนาการด าเนินการ
ด้าน กิจ ึก า จึงได้มีแน ทางการพัฒนาระบบ าร นเท
เพื่ ใช้บริ ารจัดการงาน กิจ ึก า  า รับใช้ภายใน
คณะ  ขึ้น เนื่ งจากแต่เดิมขั้นต นในการด าเนินการ กิจ
ึก าข งคณะโลจิ ติก ์ มีรูปแบบการด าเนินงานโดยใช้

เ ก ารกระดา  ได้พบปัญ าในการด าเนินงาน กิจ ึก า 
เช่น ปัญ าการ ืบค้นข้ มูล ปัญ าข้ มูล ูญ าย และ
ค ามเร็ ในการเข้าถึงข้ มูล เนื่ งจากการเก็บบันทึกข้ มูล
ในรูปแบบเ ก ารกระดา มีข้ จ ากัดในเรื่ งพื่นที่ในการเก็บ
บันทึกและการเข้าถึงข้ มูล ากไม่มีการจัดเก็บเ ก ารที่ดี 
จึงได้มีการพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ ช่ ยในการ     
 าน ยค าม ะด กในการด าเนินงานในขั้นต นต่าง  ข ง

การด าเนินงานการ กิจ ึก า เช่น การลงช่ื มัคร กิจ
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       ( )  

ึก า การติดตามผลการ มัคร กิจ ึก า การคัดเลื ก
นิ ิต กิจ ึก า การตร จ บข้ มูล กิจ ึก า การ ก
รายงาน รุปผลการ กิจ ึก า ใ ้ได้ข้ มูลที่มีค ามถูกต้ ง 
แม่นย า ช่ ยลดขั้นต นการด าเนินงานและระยะเ ลาการ
ด าเนินงาน กิจ ึก า 

. ทฤ ฎีและบทค ามที่เกี่ย ข้ ง
ในการพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ บริ ารจัดการงาน 
กิจ ึก า ่ นการ มัคร กิจ ึก าและรายงาน ในครั้ง

นี้ได้ใช้ ลักการทาง ิ กรรมซ ฟต์แ ร์มาเป็น ลักในการ
พัฒนาระบบ มีทฤ ฎีและบทค ามท่ีเกี่ย ข้ งดังต่ ไปนี้ 
.  งจรชี ิตข งการพัฒนาซ ฟต์แ ร ์

การพัฒนาซ ฟต์แ ร์ รื ระบบงานจะประก บด้ ย
ขั้นต นต่าง  ลาย ่ นร มกันเป็นโครงการ ซึ่งแต่ละ
โครงการก็จะมีรายละเ ียดปลีกย่ ยต่างกันไปตามขนาด 
รื ค ามซับซ้ นข งโครงการ  

ขั้นต นการพัฒนาระบบมี ยู่ด้ ยกัน  ข้ันต น คื  
 เข้าใจปัญ า (  ) 
ปัญ าที่  าคัญข งระบบ าร นเท ในปัจจุบัน คื  

ระบบที่ถูก กแบบและผ่านการใช้งานมาระยะเ ลา นึ่ง
แล้  ่ นใ ญ่จะมีจุดประ งค์เพื่ ใช้ติดตามข้ มูล ไม่มี
จุดประ งค์เพื่ ใ ้ข้ มูลประก บการตัด ินใจ แต่ปัจจุบัน
ผู้ ใช้งานต้ งการดูผลการ ิเคราะ ์ข้ มูล เพื่ ใช้ในการ
างแผนใน นาคต รื ค ามต้ งการในด้าน ื่น  การที่จะ

แก้ไขระบบเดิมที่มี ยู่แล้ าจยากล าบากมากก ่าการ
พัฒนาระบบข้ึนใ ม่ 

 ึก าค ามเป็นไปได้ (  ) 
จุดประ งค์ข งการ ึก าค ามเป็นไปได้ก็คื  การ

ก า นดปัญ า เพื่ ใช้ตัด ินใจ ่าการพัฒนา รื การแก้ไข
ระบบ าร นเท เดิมมีค ามเป็นไปได้มากน้ ยเพียงใด 
เพื่ ใ ้เ ียทรัพยากรทั้งด้านค่าใช้จ่ายและเ ลาน้ ยที่ ุด 
เพื่ ใ ้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพ ใจ โดยค ามเป็นไปได้นั้นได้แบ่ง

กเป็น  รูปแบบคื  
ค ามเป็นไปได้ทางเทคนิค จะเกี่ย ข้ งทรัพยากรในเชิง

เทคนิคเช่น ุปกรณ์ ิ เล็กท นิก ์ และเครื่ งมื ต่าง   
ร มทั้งซ ฟต์แ ร์ที่ใช้งานด้ ย 

ค าม เป็น ไปได้ทางด้ านบุคลากร คื  ทรัพยากร
บุคคลากรที่มีค ามเ มาะ มในการพัฒนาและติดตั้งระบบ
เพียงพ รื ไม่ ถ้าไม่มีจะ าได้ รื ไม่ 

 การ ิเคราะ ์ ( ) เริ่มเข้า ู่การ ิเคราะ ์
ระบบ 

การ ิเคราะ ์ระบบเริ่มตั้งแต่การ ึก าระบบการท างาน
ข งธุรกิจ ในกรณีที่ระบบที่ ึก าเป็นระบบ าร นเท ยู่
แล้  จะต้ งมีการ ึก าขั้นต นการท างานเดิมข งระบบ 
เพราะ การ กแบบระบบใ ม่โดยที่ไม่ทราบขั้นต นการ
ท างานระบบเดิม าจท าใ ้ระบบเกิดค ามเ ีย ายได้ 

ลังจากท าการ ิเคราะ ์ระบบแล้ จึงเริ่มท าการระบุค าม
ต้ งการใ ม่ 

 การ กแบบ ( ) ในระยะแรกข งการ
กแบบ 

ในการ กแบบระบบต้ งค านึงถึงค ามปล ดภัย 
( ) เพื่ ป้ งกันการผิดพลาดที่ าจจะ ในการ

กแบบ แบบฟ ร์มข้ มูลขาเข้า (  ) รายงาน 
(  ) และการแ ดงผล (  ) 

ลักการการ กแบบ คื  ง่ายต่ การใช้งาน และป้ งกัน
ข้ ผิดพลาดที่ าจจะเกิดขึ้น  

 การพัฒนาระบบ ( )  
ในขั้นต นนี้ผู้พัฒนาระบบจะเริ่มท าการพัฒนาตาม

เ ก ารการ กแบบโดยการพัฒนาจะใช้ระยะเ ลาน้ ย 
รื มากขึ้น ยู่กับขนาดข งซ ฟต์แ ร์ จ าน นและค าม

เชี่ย ชาญข งผู้พัฒนา  
การทด บระบบจะต้ งทด บกับข้ มูลที่เลื กแล้ ชุด

นึ่ง ซึ่ง าจจะเลื กโดยผู้ใช้ โดยการทด บเป็น น้าที่ข ง
ผู้พัฒนาระบบ  ลั งจากนั้ น จึ งท าการเขียนคู่ มื  ซึ่ ง
ประก บด้ ยข้ มูลการใช้งานระบบ น กจากข้ มูลการใช้
งานแล้  ต้ งมีการฝึก บรมพนักงานที่จะเป็นผู้ใช้งานจริง
เพื่ ใ ้เข้าใจการท างานข งระบบ 

 การปรับเปลี่ยน ( ) 
ขั้นต นการน าระบบใ ม่มาใช้แทนข งเก่าภายใต้การ

ดูแลข งนัก ิเคราะ ์ระบบ การน าระบบเข้ามาค รจะท า
ย่างค่ ยเป็นค่ ยไป เช่น ใช้ระบบใ ม่ค บคู่ไปกับระบบ

เก่ าในระยะ เ ลา นึ่ ง  โดยใช้ข้ มู ล ชุด เดี ย กันแล้
เปรียบเทียบผลลัพธ์และปัญ าที่เกดิ ากไม่เกิดปํญ าจึงน า
ระบบเก่า ก แล้ ใช้ระบบใ ม่ต่ ไป 
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       ( )  

 บ ารุงรัก า ( ) 
การบ ารุงรัก าได้แก่ การแก้ไขซ ฟต์แ ร์ ลังจากมีการ

ใช้งานมาในระยะ นึ่ง าเ ตุที่ต้ งแก้ไขซ ฟต์แ ร์ ลังจาก
ใช้งาน มี  ข้  คื  มีปัญ าเกิดขึ้นในซ ฟต์แ ร์ ( ) และ
การด าเนินงานใน งค์กร รื ธุรกิจเปลี่ยนไป  

.  การพัฒนาซ ฟต์แ ร์แบบ  
รูปแบบการพัฒนาซ ฟต์แ ร์แบบ  เป็นแน คิด

ใ ม่ในการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ที่พยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การพัฒนาซ ฟต์แ ร์แบบเดิม เพื่ ใ ้การท างาน ั้นลง 
ประ ยัดเ ลา และประ ยัดค่าใช้จ่าย โดยเน้นไปที่การ
พัฒนาซ ฟต์แ ร์ภายในช่ งระยะเ ลา ั้น  แต่แบ่งเป็น

ลาย งร บ ซึ่งมีขั้นต นประก บไปด้ ย การระบุค าม
ต้ งการ การ ิเคราะ ์ การ กแบบ การทด บ และการ
ท าเ ก าร เป็นรูปแบบการท างานที่มุ่งเน้นเรื่ งข งการ
ื่ ารแบบตั ต่ ตั  มากก ่าการใช้เ ก ารในการ ธิบาย

รายละเ ียดงาน มาชิกภายในทีมต้ งประก บด้ ยผู้พัฒนา 
และลูกค้าซึ่งเป็นผู้ก า นดข บเขตข งงาน เน้นการติดตาม
ค ามคืบ น้าในการพัฒนาซ ฟต์แ ร์และค บคุมใ ้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้ างไ ้ และการ ื่ ารกันระ ่างผู้พัฒนา
กับลูกค้า ซึ่งจะลดการใช้เ ก ารลง    

.  การ กแบบซ ฟต์แ ร์ 
ก าร กแบ บ ซ ฟ ต์ แ ร์  (  ) คื  

กระบ นการก า นด ถาปัตยกรรม ่ นประก บ ่ น
ประ าน และลัก ณะด้าน ื่น  ข งระบบ การ กแบบ
ซ ฟต์แ ร์ เป็นการน า ข้ ก า นดค ามต้ งการ มาก า นด
รายละเ ียดโครง ร้างภายในข งซ ฟต์แ ร์  

กระบ นการ กแบบซ ฟต์แ ร์  กระบ นการ กแบบ
ซ ฟต์แ ร์ (   ) จะมีลัก ณะการ
ท างานแบบซ้ า  เนื่ งจากต้ งน าค ามต้ งการข งระบบที่
ผ่านการ ิเคราะ ์แล้ ในแต่ละด้าน ทั้งด้านข้ มูล ฟังก์ชัน 
งาน และ ่ นประ าน มาแปลงเป็นข้ ก า นดข งการ

กแบบ   
  า รับกระบ นการ กแบบซ ฟต์แ ร์นั้นจะประก บ
ไปด้ ยการ กแบบใน  ระดับ ได้แก่ การ กแบบเชิง
ถาปัตยกรรม และการ กแบบในรายละเ ียด 

.    
 เป็น   ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้ ยภา า  
เป็นเครื่ งมื  า รับการพัฒนา   โดยมี
โครง ร้างการพัฒนา ย่างเป็นระบบ พัฒนาขึ้นโดย  

 ซึ่งมีแน ทางการเผยแพร่เป็น   ามารถ
น ามาใช้งานได้โดยไม่เ ียค่าใช้จ่าย ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 

 แ ล ะ ยั งมี ก า รพั ฒ น าต่ เนื่ ง จ น ถึ งปั จ จุ บั น 
 รั บ ร ง ก า ร เขี ย น แ บ บ  

 ( ) ซึ่งเป็นการแยก ่ นประม ลผล ก
จาก ่ นแ ดงผล ท าใ ้โครง ร้างมีค ามปล ดภยัมากยิ่งขึ้น 
ง่ายต่ การพัฒนาโปรแกรม มีค ามเป็นระเบียบ และง่ายต่
การแก้ไข 

.  ภา าที่ใช้ในการพัฒนา 
 ระบบ าร นเท เพื่ บริ ารจัดการงาน กิจ ึก า
่ นการ มัคร กิจ ึก าและรายงานมีการ กแบบใ ้

ท างานในรูปแบบข ง   จึงต้ งพัฒนา  
ฝั่ง คื   และ  ซึ่งก็มีการใช้ภา าที่ต่างกัน
ได้แก่  

ภา า  เป็นภา าที่ท างานใน ่ น  
ท างานโดยในทุก  ครั้งก่ นที่เครื่ งค มพิ เต ร์ที่ใ ้บริการ
เป็น   จะ ่ง ่ นการแ ดงผล กมาภา า 

 จะท าการประม ลผลตามค า ั่งที่มี ยู่ใ ้เ ร็จ แล้ จึง
่งผลลัพธ์ กมา ถื ได้ ่าเป็นเครื่ งมื ที่  าคัญชนิด นึ่งที่

ช่ ย ร้าง    ได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ
และ ามารถใช้งานได้ ลาก ลาย   
 ภา า  ย่ มาจาก   
คื  ภา าที่ใช้จัดการกับฐานข้ มูลโดยเฉพาะ เป็นภา า
มาตรฐานที่ใช้ในการจัดการฐานข้ มูล   
 ภา า  เป็นภา าประเภท   
ที่ใช้ในการ ร้าง น้า   มีแม่แบบมา จากภา า 

 (    ) ที่มี
การแยกค าม ามารถบาง ่ น กไป เพื่ ใ ้ ามารถท า
ค ามเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
 ภา า  เป็นภา า คริปต์ ทีมีลัก ณะการ
เ ขี ย น ใ น รู ป แ บ บ โ ป ร โ ต ไ ท (  

) ่ นมากใช้ใน น้า  เพื่ ประม ลผล
ข้ มูลที่ฝั่งข งผู้ใช้งาน  
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       ( )  

.  ซ ฟต์แ ร์ที่ใช้ในการพัฒนา 
 ซ ฟต์แ ร์ที่ใช้ในการพัฒนา จะเป็นซ ฟต์แ ร์เครื่ งมื
นับ นุนการท างาน เช่น ช่ ยเ ลื การเขียนโปรแกรม 

ตร จ บข้ ผิดพลาดเบื้ งต้น และเครื่ งมื ช่ ยเ ลื การ
เชื่ มต่ กับเครื่ ง  

   คื  ซ ฟต์แ ร์ประเภท   
เป็ น ซ ฟต์ แ ร์ป ระ เภ ท เดี ย กั น กั บ   มี 
ค าม ามารถคล้าย  แต่ ามารถใช้งานได้
ลาย ลายระบบปฏบิัติการ เช่น   เป็นต้น 

 คื  ซ ฟต์แ ร์ประเภทโปรโตค ล  และ 
   า รับ  น้าที่ ลัก คื  การถ่าย

โ นข้ มูล และคัดล กไฟล์ข้ มูล ย่างปล ดภัย เ มาะ
 า รับคนท า  และ ผู้ดูแลระบบทั้ง ลาย 

 คื ซ ฟต์แ ร์ที่ ใช้ ในการจ าล งเครื่ ง
ค มพิ เต ร์ขึ้นมา ีกเครื่ ง นึ่งโดยการแบ่งทรัพยากรจาก
ร ะ บ บ ลั ก ไป ใ ช้ เ ช่ น      โ ด ย
จุ ด มุ่ ง ม า ย ลั ก ข ง โป ร แ ก ร ม นี้ คื ก า ร ติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการขึ้นมา ีกตั นึ่งเพื่ ใช้งานท่ีแตกต่างกันไป 

 คื ซ ฟต์แ ร์ที่ท างานร่ มกับ  โดย 
 จะท า น้าที่ไปคร บเพื่ คุม  ีกที ใน

การช่ ย ร้าง  ย่างง่าย 
 คื    ที่ มี   

ต่าง  พร้ มใช้งานได้ทันดี ง่ายต่ การน าไปใช้และช่ ยลด
ระยะเ ลาในการ กแบบ 

. ิธีการด าเนินงาน
 ในการด าเนินการพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ บริ าร
จัดการงาน กิจ ึก า ่ นการ มัคร กิจ ึก าและ
รายงานในครั้งนี้ ได้มีขั้นต นและ ิธีในการด าเนินการ
ดังต่ ไปนี้ 
.  ข บเขต  

ในการพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การบริ ารจัดการ
งาน กิจ ึก า ่ นการ มัคร กิจ ึก าและรายงานครั้ง
นี้ได้มีข บเขตการท างานที่มุ่งเน้นไปใน ่ นข งขั้นต นการ
มัคร กิจ ึก า การคัดเลื กนิ ิต กิจ ึก า และการ
กรายงาน รุปผลการ กิจ ึก า 

.  พัฒนาระบบข้ มูลพื้นฐาน 
 ในการพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การบริ ารจัดการ
งาน กิจ ึก า ่ นการ มัคร กิจ ึก าและรายงานครั้ง
นี้ ได้มีการพัฒนาต่ ย ดมาจากการพัฒนาระบบข้ มูล

พื้นฐานข งคณะโลจิ ติก ์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้  า รับการเก็บ
บันทึก และจัดการข้ มูลที่จ าเป็นภายในคณะ  

.  ึก าการด าเนินงาน กจิ กึ าและเครื่ งมื ท่ีใช้
พัฒนา 

การ ึก าการด าเนินงาน กิจ ึก านั้นมีขึ้นเพื่ ท า
ค ามเข้าใจกระบ นการและขั้นต นต่าง  ที่มี ในการ
ด าเนินงาน กิจ ึก า ซึ่งเป็น ่ น  าคัญในพัฒนาระบบใ ้
ได้ตรงตามค ามต้ งการข งผู้ใช้งาน ่งผลต่ คุณภาพการ
ท างานข งระบบ และท าการ ึก าเครื่ งมื เฉพาะที่จ าเป็น
ต่ การพัฒนาระบบใน ่ นต่าง   

.  ิเคราะ ์และ กแบบระบบ 
ขั้นต นในการ ิเคราะ ์ระบบจะท า ลังจากขั้นต น

การ ึก า โดยน าข้ มูลที่ได้มา ิเคราะ ์ เพื่ ใ ้ได้รูปแบบ
การท างานข งระบบที่เ มาะ มกับค ามต้ งการข งผู้ใช้ 
ได้แก่การ กแบบ   ( )  ใ ้ ามารถเข้าใจ
การท างานได้ ง่าย การ กแบบฐานข้ มูลที่ มี ค าม
เ มาะ มกับลัก ณะข้ มูล และการใช้งานข้ มูล เป็นต้น 

  

รูปที่  แ ดงข้ันต นการท างานข งการ มัคร กิจ
ึก า โดยแบ่งเป็น ่ นการตร จ บช่ งเ ลาที่ ามารถ
มัคร กิจ ึก าได้ การกร กข้ มูล  า รับ มัคร กจิ
ึก า และการบันทึกข้ มลู 
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       ( )  

รูป  ข้ันต นการ มคัร กิจ ึก า 

รูปที่  แ ดงขั้นต นการคัดเลื กนิ ิต กิจ ึก าโดย
จะมีการเปรียบเทียบข้ มูลค ามเข้ากันข งข้ มูลบริ ัท  

กิจ ึก าในด้านต่าง  เช่น ค ามเข้ากันข ง าขา ิชาที่
ึก า ข้ มูลทัก ะทางภา าโดยใน ่ นข งข้ มูลทัก ะจะ

มีการค าน ณคะแนนจากข้ มูลที่นิ ิตได้บันทึกไ ้ ข้ มูลผล
การ ึก า และค ามเ มาะ มข ง ั ดิการ เพื่ ใช้ในการ  
ประก บการตัด ินใจข งผู้ดูแลการ กิจ ึก า และใ ้ผู้ที่
ดูแลการ กิจ ึก าท าการคัดเลื กด้ ยตนเ ง ีกครั้ง นึ่ง 

รูปที่  ข้ันต นการคัดเลื กนิ ิต กิจ ึก า 

รูปที่   แ ดงรายละเ ียดขั้นต นการ กรายงาน
รุปผลข้ มูลการ กิจ ึก า โดยมีการน าข้ มูลจาก

ฐานข้ มูลมาใช้ในการ รุปผล 
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       ( )  

รูปที่  ข้ันต นการ กรายงาน 

.  พัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การบริ ารจัดการงาน 
กิจ ึก า  
การพัฒนาระบบได้มีการพัฒนาต่ ย ดมาจากระบบ

ข้ มูลพื้นฐาน โดยระบบข้ มูลพื้นฐานจะมีการเก็บบันทึก 
และ ามารถจัดการข้ มูลที่จ าเป็นในการท างาน เช่น ข้ มูล
นิ ิต ข้ มูลบุคลากร ข้ มูลบริ ัท กิจ ึก า เป็นต้น โดย
ในขั้นต นการพัฒนาระบบจะมีการ ่งม บค ามก้า น้า
ข งการพัฒนาใ ้แก่ผู้ใช้งานเป็นช่ ง  เพื่ ใ ้ ามารถเ ็น
ค ามคืบ น้าข งระบบ และ ามารถปรับเปลี่ยน รื แก้ไข
ได้ ในกรณีที่เกิดข้ ผิดพลาดในการท างาน รื กา กแบบ 

ตั ย่างระบบข้ มูลพื้นฐาน ใน ่ นการจัดการข้ มูล
ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ ามารถใช้ในการเพิ่ม ลบ รื  แก้ไข
ข้ มูลผู้ใช้งานได้ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน กเป็น ่ น
ต่าง  เช่น ข้ มูลนิ ิต ข้ มูลบุคลากร ข้ มูล าจารย์ เป็น
ต้น 

รูปที่  ตั ย่างการจัดการข้ มูลผู้ใช้งานระบบ 

 ระบบข้ มูลพื้นฐานเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกและ
จัดการข้ มูลเบื้ งต้นที่จ าเป็นในการพัฒนาต่ ย ดไปยัง
ระบบต่ ไปที่ าจเกิดขึ้นใน นาคตได้ 

รูปที่  ข้ มูลผู้ใช้งาน 

. ผลการด าเนินงาน
จากการ ึก ากระบ นต่าง  ที่เกี่ย ข้ งกับการ กิจ

ึก า ได้พัฒนาระบบ าร นเท เพื่ บริ ารจัดการงาน
กิจ ึก า ่ นการ มัคร กิจ ึก าและรายงานในรูปแบบ 

  ได้เป็นผล  าเร็จ โดยระบบที่ได้ ามารถ 
ช่ ย  าน ยค าม ะด กนิ ิตและเจ้า น้าที่ข งคณะโลจิ
ติก ์ในการด าเนินการ กิจ ึก า โดย ามารถช่ ย  าน ย

ค าม ะด กนิ ิตใน ่ นข งการด าเนินการ มัคร กิจ
ึก าใ ้ ามารถด าเนินการผ่านระบบในรูปแบบ  

 และยัง ามารถตร จ บ ถานะการ มัคร
กิจ ึก าได้  โดยการด าเนินการ มัคร  กิจ ึก ามี
แบบฟ ร์มการ มัครดังรูปที่  
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       ( )  

รูปที่  น้าจ การ มคัร กิจ ึก า 

ระบบ ามารถช่ ย  าน ยค าม ะด ก  า รับเจ้า น้าที่
ผู้มี ่ นเกี่ย ข้ งกับการด าเนินงาน กิจ ึก าข งคณะโลจิ
ติก ์ได้ โดย ามารถแ ดงข้ มูลรายละเ ียดผู้ มัคร กิจ
ึก าเพื่ ใช้ในการประก บการ นุมัติการ มัคร กิจ ึก า

ตามค ามเ มาะ ม 
 ่ นข งรายงานข้ มูล กิจ ึก า ระบบ ามารถ
รุปผลรายงานข้ มูลการ กิจ ึก า กมาในรูปแบบข ง

ข้ มูล  รุปผลข้ มูล และ ตารางข้ มูลต่าง  
ดังรูปที่  

รูปที่  ตั ย่าง  รปุผลข้ มลู กิจ ึก า 

. รุป
ในการด าเนินงาน ึก าและพัฒนาระบบ าร นเท

เพื่ บริ ารจัดการงาน กิจ ึก า ่ นการ มัคร กิจ
ึก าและรายงานในครั้งนี้ ามารถพัฒนาระบบใ ้ ามารถ

ท างานได้ตรงต่ ค ามต้ งการข งผู้ใช้งานและ ามารถ
ช่ ยเ ลื ผู้ที่มี ่ นเกี่ย ข้ งกับการด าเนินงาน กิจ ึก า
ใ ้ ามารถด าเนินการได้ ย่างร ดเร็ ยิ่งข้ึน   
ประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบ  

ช่ ย  าน ยค าม ะด กในการด าเนินการ กิจ
ึก าใ ้แก่เจ้า น้าท่ีและนิ ิตภายในคณะโลจิ ติก ์  

ลดข้ ผิดพลาดที่ าจเกิดขึ้นในการด าเนินงาน กิจ
ึก า 

ช่ ยร มร มและ รุปผลข้ มูล จึงช่ ยลดระยะเ ลา
ในการด าเนินการ กิจ ึก าลง 

. เ ก าร ้าง ิง
  .      
      . 
      : 

.  
 จุฑาทิพย์ ใจภักดี. กรณี ึก าการประยุกต์ใช้ ิธี  

ในการบริ ารโครงการพัฒนาซ ฟแ ร์ในประเท ไทย.  
  .   : 

  .  
 ิ ิมล มาแ ง. พรรณ ิภา โรจนัย.บัณฑิต ฤทธาภัย. 

รายงานการ ิจัยระบบ กิจ นไลน์ม า ิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะ ัน ก.  

   .  
:        

 .  
      . 

 :    
  .  

    .   
.  
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร หน่วย
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

Agricultural Product Merchandising Application on Android 
ศิริโรจน์ กิตติวุฒิกุล และ ทัศนยี์ เจริญพร 

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
S55160304@gmail.com , thatsanee@go.buu.ac.th 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อบริหารจัดการการซื้อขาย
สินค้าทางเกษตร หรือ “นัดเกษตร” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการประกาศขายสินค้าทางการเกษตรของ
เกษตรกร ข้อมูลเข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายและสะดวก ซึ่งจะส่งผลให้
มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมิไดผ้่านพ่อค้าคนกลางและกระจาย
ผลผลิตได้ทันเวลา “นัดเกษตร”พัฒนาเพื่อให้ใช้งานบน
ระบบปฏิบัติแอนดรอยด์เกษตรกรสามารถประกาศขาย
สินค้าได้ก่อนเก็บเกี่ยว ผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าและพิกัด 
จองสินค้า และแจ้งส่งสินค้าได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ใช้
งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

Abstract 
 The purpose of this research is to apply 
software engineering concept to develop 
"Natkaset", the Agricultural Product Merchandising 
Application on Android. The application is used to 
provide the channel on agricultural product 
selling. Farmers can easily announce and sell 
products without dealing with the third merchant 
or middleman. The product can also be 
distributed in time. Buyers can easily and 
conveniently search for products, location, 
making reservation, as well as buying products at 
anywhere and anytime. 

ค ำส ำคัญ :  การซื้อขาย,เกษตรกรรม,เกษตรกร,สินค้า
เกษตรกรรม,เว็บแอปพลิเคชัน 

1. บทน า
แต่ละฤดูกาล จะมีผลผลิตทางการเกษตรประเภท

เดียวกัน ออกมาเป็นจ านวนมาก สวนหรือไร่ขนาดใหญ่
อาจจะมีพ่อค้าคนกลางจองผลผลิตและมารับซื้อผลผลิตถึงที่
สวนหรือไร่ แต่เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็ก จ าเป็นจะต้องเก็บผลผลิตและน าไปจ าหน่ายแก่
ลูกค้ารายย่อยเอง การน าผลผลิตไปจ าหน่ายปลีก ท าให้ได้
รายได้น้อย บางครั้ง ไม่พอกับต้นทุนท่ีลงไป ผลผลิตเสียหาย
ง่าย แต่การขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ราคาขายจากสวนก็
ลดเลงเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาปกติ ที่ผลผลิตตาม
ฤดูกาลออกมามาก  จึงเกิดแนวคิดที่จะแก้ไขสถานการณ์
ดังกล่าวนี้ ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ขายและการซื้อสินค้าเกษตรได้โดยตรงระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค และลูกค้ารายย่อยด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร และ แอป
พลิเคชันของระบบเดียวกันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ภายใต้ช่ือ “นัดเกษตร” จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกษตรกร
สามารถประกาศขายสินค้าได้ก่อนเก็บเกี่ยว ผู้ซื้อสามารถ
ค้นหา จองสินค้า แสดงพิกัดของสินค้า และแจ้งส่งสินค้าได้
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 ส่วนถัดไป จะกล่าวถึงหลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
วิธีการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
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2. หลักการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการ

ซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ด าเนนิการพัฒนาตามแนวทาง
และกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาและงานวิจัยเกีย่วข้อง ดังนี้ 
2.1  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่น าหลักการวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเกี่ยวข้องกับวิธีการ
ผลิตซอฟต์แวร์มุ่งเน้นไปทางด้านวิธีการสร้างโดยรวมเทคนิค
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด [9] 

2.2  ข้อมูลสินค้าทางการเกษตร 
  สินค้าทางการเกษตร หมายถึง ผลติผลหรือผลิตภัณฑ์อัน
เกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสตัว์ หรือการปา่ไม้ 
และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภณัฑด์ังกล่าว 

1) การกสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การ
ท านา การท าสวน การท าไร่ เป็นต้น 

2) การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตร
ทางน้ า เช่นการเลี้ยงสัตว์น้ า การจับสัตว์น้ า เป็นต้น 

3) การปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์
บนบก เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงสุกร หรือเลี้ยงสัตว์จ าพวกสัตว์ปีก 
เป็นต้น 

4) การป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า
เช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการน าผลผลิตจากป่ามาแปรรูป
ให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น 

2.3 การขายสินค้าและบริการ 
บทบาทของการขาย เป็นการให้บริการชักจูงใจ การ

ติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ให้เกิดความพึงพอใจและการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค การ
ขาย (Selling) เป็นศิลปะของการจูงใจให้คนอื่นคิดหรือท า
ตามความคิดของนักขาย คือ กระบวนการวิเคราะห์ความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้มุ่งหวัง ช่วยให้ค้นพบความ

จ าเป็น ความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึง
พอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่น าเสนอ 

สินค้า (Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถ
มองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สบู่ ตู้เย็น เสื้อผ้า กระเป๋า บ้าน รถยนต์ ฯลฯ 

บริการ (Services) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่
สามารถมองเห็นได้จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ หรือหมายถึง 
กิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล
อื่นเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก ไม่สามารถมองเห็นได้ 
จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพอใจให้กับ
ผู้รับบริการได้ 
2.4   Mobile Application 

เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต ได้อย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และสะดวกสบาย 
ต่อการใช้งานโปรแกรม ข้อดีของการใช้งาน  Mobile 
Application คือ ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่าง
รวดเร็ว [1],[2] 

3. วิธีการด าเนินงาน

รูปที่ 1 การแสดงการท างานของระบบ 
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ซื้อขายสินค้าทางเกษตรโดยใช้หลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
เพื่อเกษตรกรใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ [9],[10] 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
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ภาษาและเครื่องมือทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน
พัฒนาแอปพลิเคชันนัดเกษตร ได้แก่ 

1) Git เป็นการท า Version Control ใช้ในการ
จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ใน Project มีการส ารอง
ซอร์สโค๊ด สามารถเรียกดู หรือย้อนกลับไปเวอร์ชันต่าง ๆ 
ของ Project ได้ [8] 

2) GitHub เป็น Web Server ที่ใช้ในการฝากไฟล์
Git ที่สร้างไว้ สามารถสร้าง Repository ได้ไม่จ ากัด แต่ต้อง
เป็ น  Public Repository เท่ า นั้ น  ห า ก เป็ น  Private 
Repository ต้องเสียค่าใช้บริการ [4] 

3) MySQL ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา
SQL จัดเก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชัน 

4) PHP เป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรม ฝั่ ง
Server Side Script มีลักษณะเป็น Open Source ใช้ใน
การจัดท าเว็บไซต์ [12] 

5) Java ห รื อ  Java Programming Language
เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส 
C++ ภาษา Java เป็นภาษาส าหรับ เขียนโปรแกรมที่
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  (OOP: Object-
Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียนจะถูกสร้างขึ้น
ภายในคลาส [5] 

6) Node.js เป็นภาษาโปรแกรมที่ท างาน Real

Time เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน  Real Time 
ตลอดเวลา เป็นภาษาที่ใช้ในการท างานที่ต้องการข้อมูล
ชัดเจน [7] 

7) Library ที่ เขี ย น ขึ้ น โด ย  ภ าษ า  Nodejs

(JavaScript) ท างานแบบ Real Time และรองรับการ
ท า ง า น ห ล า ย  ๆ  อ ย่ า ง พ ร้ อ ม กั น ใน เว ล า เดี ย ว 
(Asynchronous) การท างานของ Socket io  คือท าการวน
ลูปตลอดเวลา เพื่อคอยรับ Event เข้ามาแล้วน าไปท างาน
ต่อ 

8) Notepad++เป็นโปรแกรม Text Editor ซึ่ง
ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เหมาะส าหรับ
การพัฒนาระบบ มีความสามารถในการรองรับภาษาการ
เขียนโปรแกรมที่หลากหลาย และมีฟังก์ชันการท างานที่ช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาระบบ [6] 

9) Android Studio เป็น IDE Tools ล่าสุดจาก
Google ไว้ ส าห รั บ ก ารพั ฒ น า  Android Application 

โดยเฉพาะ โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือ 
ต้องการพัฒนาเครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา Application 

บน Android ให้ มี ประสิทธิภ าพมากขึ้น  ทั้ งด้ านการ
ออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถดู Application ในมุมมองที่
แตกต่างกันบนสมาร์ทโฟนแต่ล่ะรุ่นขณะที่ท าการพัฒนา [3] 

3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ผู้พัฒนาได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานพัฒนา

แอปพลิเคชันนัดเกษตร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ประกาศขายสินค้า ผู้ใช้สามารถขายสินค้าและ

บริการโดยกรอกรายละเอียดสินค้า รูปภาพประกอบการ
ขาย และพิกัดของที่อยู่ของสินค้า 

2) แนะน าสินค้า ผู้ใช้สามารถแนะน าสินค้าท่ีได้พบเจอ
โดยเราไม่ใช่เป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ โดยผู้ใช้ต้องท าการกรอก
ข้อมูลรายละเอียดสินค้า รูปภาพ และพิกัดสินค้าท่ีพบเจอ 

3) บริการรับจ้าง ผู้ใช้สามารถประกาศรับสมัครผู้ที่
สนใจรับจ้างต่าง ๆ และสามารถประกาศหางานรับจ้าง 

4) รายการสินค้า ผู้ใช้สามารถเลือกดูรายการได้ 3 วิธี
คือ รายการสินค้าล่าสุด รายการสินค้าที่นิยม และรายการ
สินค้าที่ใกล้ตัว โดยผู้ใช้สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
โดยผ่าน 3 วิธีท่ีกล่าวข้างต้น 

5) แสดงความคิดเห็น ผู้ใช้สามารถกรอกความคิดเห็น
ต่อรายการสินค้าท่ีสนใจได้ 

6) ค้นหารายการสินค้า ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าและ
งานบริการ โดยกรอกช่ือรายการที่ต้องการค้นหา 
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4. ผลการด าเนินงาน
 ระบบนัดเกษตร เป็นระบบที่พัฒนาเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการซ้ือขายสินค้า มีการแนะน าสินค้า ขายสินค้า บอก
ระยะทางใกล้ไกลจากจุดที่อยู่ปัจจุบันว่ามีระยะห่างจากสินค้าชิ้นนี้
เท่าไร เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการซ้ือขาย
สินค้านั้น ๆ โดยลักษณะการท างานจะท างานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงของข้อมูล ระบบนัด
เกษตรพัฒนาให้ใช้ได้งานบนอุปกรณ์ทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปฏิบัติการ
ระบบแอนดรอยด์ 

1) ส่วนการประกาศสินค้า ผู้ ใช้ระบบสามารถระบุ
ข้อมูลของสินค้าทางเกษตรได้โดยละเอียด สามารถบอกโปร
โมชันในการขายสินค้า สามารถแสดงพิกัดร้านที่ขายสินค้า
เพื่อใหผู้้ซื้อเดินทางมาซื้อได้ หน้าจอแสดงการประกาศสินค้า 
และพิกัด แสดงในรูปที่ 1-3 

รูปที่ 1 การกรอกชื่อสินค้า และรูปภาพ 

รูปที่ 2 การกรอกรายละเอียดสินค้า 

รูปที่ 3 การกรอกพกิัดร้านค้า 
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2) แนะน าสินค้า มีการท างานคล้ายกับการประกาศ
ขายสินค้าแต่แตกต่างกันตรงที่สินค้าที่ประกาศนั้นเป็นสินค้า
ที่เราพบเจอไม่ใช่สินค้าของตนเอง  

3) รายการสินค้า เป็นการแสดงสินค้าทั้งหมดที่เกษตกร
ประกาศขาย ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 การแสดงรายการสินค้า 

4) ส่วนการบอกระยะทาง เป็นการแสดงต าแหน่งพิกัด
ร้านท่ีขายสินค้าเกษตรนั้น เพื่อเอ้ือประโยชน์ในการติดต่อซื้อ
ขาย แสดงในรูปที่ 5 

รูปที่ 5 การแสดงระยะทางของสินค้า 

5) ส่วนแสดงความคิดเห็น เป็นพื้นที่รับความคิดเห็นต่อ
สินค้าที่ตนเองสนใจ โดยจะมีการแสดงความคิดเห็นได้  2 
รูปแบบ คือการเขียนความคิดเห็นและการกดถูกใจ 
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6) การค้นหาสินค้า เป็นเส้นทางลัดในการค้นหาสินค้า
ที่ผู้ใช้สนใจ 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
แอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการการซ้ือขายสินค้าทาง

การเกษตร หรือ “นัดเกษตร” เพิ่มช่องทางในการประกาศขายสินค้า
ทางการเกษตรของเกษตรกร “นัดเกษตร” พัฒนาเพื่อให้ใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เกษตรกรสามารถประกาศขายสินค้าได้
ก่อนเก็บเกี่ยว ผู้ซ้ือสามารถค้นหาสินค้าและพิกัด จองสินค้า และแจ้ง
ส่งสินค้าได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการขายอาคารชุด 
Condominium Sales Office Management System ( COMs ) 
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บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการขาย

อาคารชุดส าหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ขายอาคารชุดนี้ พัฒนาให้สามารถจัดการขั้นตอนต่างๆ ใน
ส านักงานขาย ผ่ านเครือข่ ายอิน เตอร์ เน็ต  ระบบ
สารสนเทศจะช่วยให้การบริหารจัดการเเละการบริการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการการขายอาคารชุดพัฒนาด้วยภาษา  PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL  ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ
ซื้อขายอาคารชุดสามารถใช้ระบบสารสนเทศอ านวยความ
สะดวกในการเลือกจองห้องและการท าสัญญาซื้อ-ขายห้อง
ชุด แสดงสถานะล่าสุดของห้องชุด รวมไปถึงการออก
เอกสารของขั้นตอนต่างๆ 

Abstract 
      

     
     

      .  
        
    .  

    
     

     . 
     

         
. 

1. บทน ำ
ในการซื้ ขาย ้ งชุดนั้นมีขั้นต นที่จ าเป็นต้ งมีการ

เก็บข้ มูลมากตามจ าน น ้ งชุด ซึ่งจ าเป็นต้ งมีค าม
ละเ ียดและค ามถูกต้ ง ย่างมากเพราะรายละเ ียดทุก
ย่างจะถูกเก็บและบันทึกใน ัญญาซื้ ขาย ซึ่ง ากมี

ข้ ผิดพลาดจะ ่งผลกระทบต่ ค ามน่าเช่ื ถื และต้ ง
ชดใช้ต่ ค ามเ ีย าย ระบบ าร นเท เพื่ การบริ าร
จัดการการขาย าคารชุดจึงเป็นระบบ นับ นุนในการ
จัดการการซื้ ขาย ้ งชุดเพื่ ใ ้ ามารถท าขั้นต นการ
ซื้ ขายใ ้มีค ามถูกต้ ง ตร จ บ ถานะปัจจุบันข ง
้ งชุดได้ ย่างร ดเร็  เก็บข้ มูลรายละเ ียด เพื่ ใ ้ได้

ประโยชน์ ูง ุดทั้งผู้ขายและผู้ซื้  

2. ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การบริ ารจัดการการ

ขาย าคารชุดจ าเป็นต้ ง ึก าทฤ ฎีและกระบ นการ
ทางธุรกิจที่เกี่ย ข้ งเพื่ ใ ้เ ็นถึงภาพร มข งระบบร ม
ไปถึง ิธีการและแน ทางในการพัฒนาระบบใ ้ตรงตาม
ค ามต้ งการข งผู้ใช้มากที่ ุด 

2.1 ทฤษฎีการใช้สารสนเทศในส านักงาน 
เป็นแน คิดในการน าระบบค มพิ เต ร์และระบบ

โทรคมนาคมเข้ามาใช้เป็นเครื่ งมื เพื่  าน ยค าม
ะด กใ ้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน  านักงาน โดยเฉพาะการ

ท างานเกี่ย กับเ ก าร ข้ มูล าร นเท  การ ื่ าร
ติดต่  และการประชุม การพัฒนาระบบ  านักงานจึงต้ ง
เลื ก ิธีที่เ มาะ ม างแผนการพัฒนา ย่างละเ ียด และ
ด าเนินการพัฒนาตามขั้นต นที่ก า นดไ ้ ย่างเ มาะ ม 

       ( )  
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รูปที่  กระบ นการธุรกิจ
าคารชุด

รูปที่    ข งพนักงานและผูจ้ัดการ 

โดยบ กค าม  าคัญ รูปแบบการจัดการ  านักงาน 
ภ า พแ ด ล้ ม แล ะ เ ทค โ น โ ลยี ใ น  า นั ก ง าน ไ ด้ 

และ ธิบาย ค าม มาย ค าม  าคัญ และประโยชน์ข ง
 านักงานได้ร มถึงบ กแน ทางพัฒนาระบบ  านักงานได้ 

2.2 กลยุทธ์ธุรกิจอาคารชุด 
นับตั้งแต่รัฐบาลประกา ใช้พระราชบัญญัติ าคารชุด 

เมื่ ปี พ. .  ผู้ประก บการพัฒนาที่ ยู่ า ัยจึงเริ่ม
ันมาลงทุนก่ ร้างค นโดมิเนียมขึ้นในเมื งไทย โดย

กลุ่มเป้า มาย ่ นมากซื้ เพื่ เก็งก าไร การใช้ประโยชน์
พื้นที่เพ่ื เป็นทีพ่ัก า ัยจริงมีน้ ย 

ธุรกิจค นโดมิเนียมกลับมาฟื้นตั ีกครั้ง ลัง ิกฤติ
เ ร ฐกิจต้มย ากุ้งปี  ตั้งแต่ปลายปี  เนื่ งจาก
การเข้ามาข งต่างชาติ เพื่ พัก า ัยระยะยา และ
ประก บกับ ิถีชี ิตข งคนยุคปัจจุบันต้ งการ ถานที่พัก
า ัยที่ไม่ต้ งดูแลเ าใจใ ่มาก เน้นการ ยู่ า ัย รื

พักผ่ นเท่านั้น าคารชุดจึงกลายเป็นตั เลื กที่มีค าม
โดดเด่นมากก ่า ัง าริมทรัพย์ประเภท ื่น โดย ามารถ
แบ่งแยกประเภทค นโดมิเนียมตามมูลค่าต่ ตารางเมตร
ได้ดังนี้ 

ระดับล่าง  ราคา   ≤  บาท 
ระดับกลาง ราคา   ≤  บาท 
ระดับ ูง   ราคา    ≤  บาท 

ซึ่งโครงการค นโดมิเนยีมระดับตา่ง  ข้างต้นจะใช้กลยุทธ์
การตลาดที่แตกต่างกันไป [1] 

3. วิธีการด าเนินโครงงาน
การด าเนินงานโครงการนั้นจะเริ่มจากการ ึก า

กระบ นการทางธุรกิจ าคารชุดร่ มถึง ิเคราะ ์และ
กแบบระบบ [2] เพื่ ใ ้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้ งตามค าม

ต้ งการข งผู้ใช้ 

3.1 ศึกษากระบวนการทางธุรกิจอาคารชุด 
กระบ นการแรกคื ต้ งเข้าใจการท างานเพื่ ใ ้เ ็น

ถึงภาพร มข งข บเขตงานและค าม  าคัญในแต่ละ
กระบ นการเพื่ ใ ้ซ ฟต์แ ร์ตรงตามค ามต้ งการข ง
ผู้ใช้และไม่ท าใ ้ผิดจากกระบ นการทางธุรกิจแบบเดิม 
โดยกระบ นการทางธุรกิจ าคารชุดนั้นเป็นไปตาม
ขั้นต นดังน้ี [3] 

3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ลังจากการ ึก าข้ มูลจากค ามต้ งการแล้

ผู้จัดท าโครงงานได้ด าเนินการ ิเคราะ ์และ กแบบ
ตามนั้น ทั้งใน ่ นข งผู้ใช้และ ่ นข งผู้ดูแลระบบได้แก่ 
การเช็ค ถานะ การจัดการ การจ ง การท า ัญญาซื้
ขาย การ กเ ก าร ้ งชุด เพื่ ใ ้ได้ขั้นต นในการ
พัฒนาระบบ 

       ( )  
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รูปที่    ข งผู้ดูแลโครงการ 

รูปที่  น้าแ ดงผลการจ งและท า ัญญา 

รูปที่  น้าจ แ ดงการใ ้เลื กเพื่ จ ง ท า ัญญา รื ดูรายละเ ยีด 

รูปที่  ตารางแ ดงผลการค้น าข้ มูล ้ งชุด 

รูปที่  น้าจ แ ดง ถานะ ้ งชุดข งโครงการ 

4. ผลการด าเนินโครงงาน
ระบบ าร นเท เพื่ การบริ ารจัดการการขาย

าคารชุดแ ดง ่ นการท างานข งผู้ใช้  ประเภท ดังนี้ 

4.1 ส่วนของพนักงาน 
การแ ดงผลใน ่ นข งพนักงานแ ดงผลดังนี ้

รูปที่  แ ดง ถานะข ง ้ งชุด ่ามี ถานะแบบใด มี
ขนาด ้ งแบบไ น ซึ่งเมื่ คลิกไปท่ี ้ งจะแ ดงผลดัง รูป
ที่  เพื่ ไปใน ่ นข งการจ ง การท า ัญญา รื การดู
รายละเ ียดข ง ้ งชุด 

เมื่ เลื กเมนูจ ง ท า ัญญา รื ดูรายละเ ียดแล้  ก็จะ
แ ดงผลใน น้านั้น  การจ งจะใ ้กร กข้ มูลทั่ ไปข งผู้
จ งและนัด ันท า ัญญา การท า ัญญาจะใ ้กร กข้ มูล
ข งผู้ซื้ ที่ละเ ียดเพื่ ใช้ในการ กเ ก าร ัญญาซื้
ขาย 

ในรูปที่  นั้นจะเป็น ่ นที่เช่ื มโยงกับ ่ นการจ ง รื
ท า ัญญาซึ่งจะเป็น ่ นในการค้น าเพื่ ที่จะเช่ื มโยงไป
ถึงรายละเ ียดข งผู้ซื้ ได้ง่ายขึ้นเช่นเมื่ ผู้ซื้ จ า ้ งชุดที่
ตนเ งจ ง รื ท า ัญญาไม่ได้ก็จะ ามารถค้น าจากช่ื
ได้ 

       ( )  
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รูปที่  กราฟแ ดงย ดการขาย ้ งชุดทั้ง มด 

รูปที่  แ ดงรายชื่ ้ งทั้ง มดเพื่ ใ ้ ามารถยกเลิก
ขั้นต นต่าง

รูปที่  น้ันจะแ ดงกราฟแบบ งกลมโดยแบ่งตาม ถานะ
ข งโครงการ ่าปัจจุบันมี ถานะ ้ งชุดแบบใดบ้าง โดย
แ ดงเป็นเป ร์เซ็นต ์

รูปที่  จะแ ดงรายละเ ียดข งการขายในแต่ละเดื น ่า
ามารถท าย ดได้เท่าไรเพื่ น าไป ิเคราะ ์เพื่ น าไป

พัฒนากลยุทธก์ารขายใ ้ดียิ่งข้ึน 

4.2 ส่วนของผู้จัดการ 
ใน ่ นน้ีจะเป็นการแ ดงผลเพื่ ใ ้ผู้จัดการ ามารถ

ปฏิบัติตามกระบ นการทางธุรกิจได้ ดังนี้ 

 

ในรูปที่  จะเป็น น้าจ แ ดงผลที่ท าการพัฒนาเพิ่ม
ขึ้นมาเพื่ ลดปัญ าในการทุจริตโดยในแต่ละขั้นต น
ผู้จัดการจะต้ งมีการรับรู้และ นุมัติ พนักงานไม่ ามารถ
ท าโดยพลการได้เพื่ ป้ งกันปัญ าต่าง  

ในรูปที่  นั้นจะแ ดงรายชื่ ้ งทั้ง มดเพื่ ใ ้ผู้จัดการ
ามารถยกขั้นต นต่าง  เช่นยกเลิกการจ ง ยกเลิกการ

ท า ัญญาซึ่งใน ่ นนี้เป็น ่ นที่พนักงานไม่ ามารถเข้ามา

ท ได เพื่ ป งกันปญ าตาง  

4.3 ส่วนของผู้ดูแลโครงการ 
ใน ่ นข งผู้ดูแลโครงการจะต้ งท าการจัดการทั้ง

โครงการทั้งจัดการข้ มูลและรายละเ ียดข ง ้ งชุด 
จัดการก า นด ิทธิต่าง  ข งผู้ใช้ซึ่งเป็น น้าที่ท่ี  าคัญต่
โครงการ ย่างมากจึงต้ งเป็นบุคคลที่น่าเช่ื ถื มาท า
น้าท่ีนี ้

5. สรุป
ระบบ าร นเท เพื่ การบริ ารจัดการการขาย

าคารชุดช่ ย  าน ยค าม ะด กและค ามถูกต้ ง
ปล ดภัยใ ้กับเจ้า น้าท่ีข งโครงการ ผู้ใช้ ามารถจัดเก็บ
ข้ มูลและเรียกใช้ข้ มูลได้ร ดเร็ ขึ้น  แม่นย าขึ้น ลด
ขั้นต นที่ต้ งใช้ไปและร มกระบ นการทางธุรกิจเข้า
ด้ ยกัน การจัดท าโครงงานนี้ท าใ ้ได้ประยุกต์ใช้ค ามรู้
ค าม ามารถทางด้ านการพัฒนาโปรแกรมทาง
ค มพิ เต ร์และค าม ามารถทาง ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ 

6. เอกสารอ้างอิง
[1]   ม า ิทยาลัยเชียงใ ม ่เข้าถึงได้จาก: 

:// . . . . / / / /
.  

[2]   การเขียนโปรแกรมเชิง ัตถุ นัง ื  :   
  

[3]   ค ามเข้าใจในกระบ นการณทางธุรกิจทั่ ไป  
นัง ื  :    

รูปที่  แ ดงรายชื่ ้ งชุดเพื่ ท าการยืนยันในแตล่ะขั้นต น 

       ( )  
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลด้านส่งก าลังบ ารุง 
Information Management System for Transmission of Logistics

รายุทธ แ งเจริญ และ ทั นีย์ เจริญพร 
าขา ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ คณะ ิทยาการ าร นเท  ม า ิทยาลัยบูรพา 

. . .  . . .  

บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านส่ง

ก าลังบ ารุง เพื่อบริหารงานด้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร 
พัฒนาเพื่อใช้ภายในหน่วยบัญชาการฯ ระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลแบบส านักงานอัตโนมัติในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน มี
รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแนวทางเดียวกัน พัฒนา
ตามกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การท างานของ
ระบบสารสนเทศประกอบด้วย มอดูลจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
มอดูลจัดการเครื่องมือสื่อสาร มอดูลเอกสารขอซ่อมและ
ประวัติ มอดูลแสดงข้อมูลหน่วยสังกัด มอดูลแสดงข้อมูล
และรายงานข้อมูล มอดูลสรุปข้อมูล และมอดูลจัดการ
ประวัติการเข้าใช้งาน เป็นต้น โดยมีฝ่ายรับผิดชอบข้อมูล
และให้บริการด้านข้อมูลระบบสารสนเทศ คือ “ฝ่ายกรรมวิธี
ข้อมูล” ท าหน้าที่ให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับและด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านส่ง
ก าลั งบ ารุ ง เพื่ อ ให้หน่ วยงานมีการจัด เก็บข้อมู ลที่ มี
ประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ค าส าคัญ: การจัดการข้ มูล การ ่งก าลังบ ารุง การบริ าร
ข้ มูล  

Abstract 
The objective of the Information Management 

System for Logistics Transmission development is 
to manage the communication materials, devices 

and equipment of Royal Thai Marine Corps. The 
web-based system applied the software 
engineering concept and aims to be a part of office 
automation and data standard of the Marine. Main 
function of the system includes general information 
of equipment and device management, 
transmission document repair management and 
transmission summary report. Data Processing 
Department is the department in charge of 
managing the system and providing related 
information. With the system and department in 
charge, Royal Thai Marine Corps is able to 
manage transmission of logistics data efficiently. 

Keyword: Information Management, Logistics, Data 
Management

1. บทน า
ระบบ าร นเท เพื่ การจัดการข้ มูลด้าน ่งก าลังบ ารงุ

เป็นการด าเนินการจัดเก็บข้ มูลการบริ ารในทุกด้าน 
โดยเฉพาะ ายงานด้าน ่งก าลังบ ารุง เพื่ ใ ้ ดคล้ งกับ
ค ามต้ งการข งระบบงานและผู้บริ ารระดับต่าง  ภายใน
น่ ยบัญชาการนา ิกโยธิน ก งทัพเรื   

การพัฒนาระบบ าร นเท ภายใน น่ ยบัญชาการ  
ได้มีการพัฒนาจากเดิมใ ้ เป็นเ ็บแ ปพลิ เคชัน เพื่
ต บ น งผู้ใช้งานใ ้ ามารถใช้งานได้ ะด กขึ้น ง่ายต่
การใช้งาน และมีรูปแบบการท างานที่เข้าใจง่าย ลดค าม
ซับซ้ นทั้ งด้านการ กแบบ น้าเ ็บเพจ และระบบ
ฐานข้ มูล โดยระบบ าร นเท เพื่ การจัดการข้ มูลด้าน ง่
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ก าลังบ ารุงที่พัฒนาขั้นได้เพิ่มเติม ่ นการท างานจากเดิม คื  
การจัดการด้านเ ก าร ่งซ่ ม ุปกรณ์  เพื่ ใ ้ระบบ
าร นเท ภายใน น่ ยงาน ามารถจัดการน าเข้าข้ มูล

เ ก ารลงระบบ าร นเท  ลดข้ ผิดพลาดจากการ ูญเ ีย
เ ก าร ท าใ ้ น่ ยบัญชาการ  มีประ ิทธิภาพในการ
จัดการทั้งด้านข้ มูลและเ ก ารที่  าคัญได้ดียิ่งข้ึน  

่ น ต่ ไปจะกล่ า ถึ งทฤ ฎี  ข้ มู ล  และระบบ
าร นเท ที่ เกี่ย  ข บเขตการพัฒนาระบบ ผลการ

ด าเนินงาน และ รุปผลการพัฒนา  
2. ทฤษฎ ีข้อมูล และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ผู้พัฒนาระบบได้ ึก าข้ มูลจากทฤ ฎีที่เกี่ย ข้ ง และ
การใช้กระบ นการทาง ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพซ ฟต์แ ร์ระบบ าร นเท เพื่ การจัดการ
ข้ มูลด้าน ่งก าลังบ ารุงใ ้มีประ ิทธิภาพ โดย ่ นข งการ

ธิบายกระบ นการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ ลักการเขียน
โปรแกรมเชิง ัตถุ ภา าที่ใช้พัฒนาระบบ าร นเท  ข้ มูล
การ ่งก าลัง และระบบ าร นเท ที่ เกี่ย ข้ ง  โดยมี
รายละเ ียดดังนี ้

2.1 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 กระบ นการผลิตซ ฟต์แ ร์ รื  กระบ นการพัฒนา
ซ ฟต์ แ ร์ าม ารถแบ่ งเป็ น   กระบ นการ ได้ แก่ 
การก า นดคุณ มบัติซ ฟต์แ ร์ การพัฒนาซ ฟต์แ ร์ 
การตร จ บค ามถูกต้ งข งซ ฟต์แ ร์ และ ิ ัฒนาการ
ข งซ ฟต์แ ร์เมื่ มีการเปลี่ยนแปลงการท างาน เป็นต้น 
ซึ่งระบบ าร นเท เพื่ การจัดการข้ มูลด้าน ่งก าลังบ ารุง
นั้น ได้น ากระบ นดังกล่า มาพัฒนาซ ฟต์แ ร์ เรียก ่า 

ัฏจักรการพัฒนาระบบ  
การพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัดการข้ มูลด้าน ่ง

ก าลังบ ารุงนั้น ได้ า ัย ลักแน คิดการพัฒนาระบบงาน 
(    : ) ซึ่ง มายถึง 
ขั้นต น รื กระบ นการพัฒนาระบบงาน โดยมีจุดเริ่มต้น
ในการท างานและจุด ิ้น ุดข งการปฏิบัติ งาน ซึ่ งจะ
ประก บด้ ย  กิจกรรม ลัก ดังนี้  

x การ ิเคราะ ์ ( )

x การ กแบบ ( )
x การพัฒนา ( )

ผู้พัฒนาได้เ ็นค าม  าคัญข ง ลักการดังกล่า  จึง
น ามาประยุกต์กับการพัฒนาระบบ าร นเท ข ง น่ ยงาน 
เพราะระบบ าร นเท  มีขนาดเล็กและ ามารถจัดการ
ข้ มูลจากแผนพัฒนาซ ฟต์แ ร์ตามแน ทางข ง  ได้
ทุกกิจกรรม   

 2.2 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 การเขียนโปรแกรมเชิง ัตถุ รื  การเขียนโปรแกรม
แ บ บ    (    : ) 
คื  นึ่งในรูปแบบการเขียนโปรแกรมค มพิ เต ร์ที่ใ ้
ค าม ัมพันธ์กับ ัตถุ รื ็ บเจกต์ ( ) ซึ่ง ามารถ
น ามาประก บกันและน ามาท างานร่ มกันได้ โดยการ
แลกเปลี่ยนข่า ารเพื่ การประม ลผลและ ่งข่า ารที่ได้
ไปยัง ัตถุ ื่น  ที่เกี่ย ข้ งเพื่ ใ ้ท างานได้ต่ ไป 

แน ค ามคิดการเขียนโปรแกรมแบบ  เป็นการใช้
ลักการเขียนโปรแกรมเชิงกระบ นการ รื เรียก ่า 

  ซึ่ งจะใ ้ค าม  าคัญกับ
ขั้นต นกระบ นการที่ท า โดยแบ่งโปรแกรม กเป็น ่ น  
ตามล าดับขั้นต นการท างาน และแน คิดรูปแบบการเขียน
โปรแกรมแบบ  นั้น ใ ้ค าม  าคัญกับข้ มูล ( ) 
และพฤติกรรม ( ) ข ง ัตถุ และค าม ัมพันธ์กัน
ระ ่าง ัตถุ  ท าใ ้มีการแบ่งซ ฟต์แ ร์ รื โปรแกรม

กเป็น ่ น  ที่เรียก ่า   

2.3 ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระบบ าร นเท เพื่ การจัดการข้ มูลด้าน ่งก าลังบ ารงุ

ได้น าภา าค มพิ เต ร์มาใช้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในการเขียนโปรแกรม  โดยมีภา าพื้นฐานการเขียน
โปรแกรม ซึ่งมีรายละเ ียดดังนี ้

x  (  )
เป็นภา าค มพิ เต ร์  า รับจัดท าเ ็บไซต์และ

แ ดงผล กมาในรูปแบบ  โดยมีพื้นฐานโครง ร้าง
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ค า ั่งมาจาก ภา า  ภา า  และภา า  ามารถ
ใ น้ักพัฒนาระบบเขียนโปรแกรมได้เข้าใจ  

x  (   )
เป็นภา าค มพิ เต ร์ที่มีโครง ร้างการเขียน โดย

า ัยการก ากับ รื ที่เรียก ่า  ใช้ในการค บคุม ่ น
ข งการแ ดงผลข้ ค าม รูปภาพ รื ัตถุ ื่น  ผ่านเ ็บ
บรา เซ ร์ แต่ละ  าจจะมี   า รับระบุ รื
ค บคุมการแ ดงผลข งเ ็บได้ ีกด้ ย  

x

เป็นภา าที่ เป็น  ที่ ยู่ ในเ ็บไซต์  เพื่ ใ ้
เ ็บไซต์มีการเคลื่ นไ  มีการต บ น งกับผู้ใช้งานได้มาก
ขึ้น ท าใ ้ผู้ใช้งานใช้งานเ ็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ร มถึงเป็น ิ่งที่
ดึงดดูค าม นใจข งผู้ใช้งานได้ดี ีกด้ ย   

2.4 ข้อมูลการส่งก าลัง 
x การ ่งก าลัง มายถึง การปฏิบัติ ในเรื่ งค าม

ต้ งการ การจัด า การแจกจ่าย และการจ า น่าย ุปกรณ์ 
ร มทั้งการค บคุมการปฏิบัติตามขั้นต นดังกล่า  

x งร บการ ่งก าลัง มายถึง การปฏิบัติการต่ ิ่ง
ุปกรณ์ตามล าดับขั้นต น คื  การก า นดค ามต้ งการ 

การจัด า การแจกจ่าย การซ่ มบ ารุง และการจ า น่าย ซึ่ง
การด าเนินการแต่ละขั้นต นจะมี งจรการ ่งก าลังดังรูปที่   

รูปที่  งจร ่งก าลังบ ารุง 

รูปที่  งจรการ ่งก าลัง 

x การแจกจ่าย มายถึง การเก็บรัก า การจ่าย และ
การขน ่ง ุปกรณ์ ลังจากการจัด าจะเป็นการรับ ุปกรณ์
เข้ามาเก็บรัก าในคลังและแจกจ่ายใ ้แก่ น่ ยงานต่าง   

การจ า น่าย ุปกรณ์ไปยัง น่ ยงานต่าง  จ าเป็นต้ งมี
การขน ่ง ุปกรณ์ เมื่ น่ ยงานมี ุปกรณ์คร บคร งการใช้
งาน จึงต้ งมีการซ่ มบ ารุงข ง ุปกรณ์นั้น รื เรียก ่า 
การซ่ มบ ารุง  เป็นการบ ารุง ุปกรณ์ใ ้ ยู่ใน ภาพที่ใช้

การได้โดยไม่ช ารุด และเมื่ ุปกรณ์ช ารุด รื  ไม่ ามารถ
ซ่ ม ุปกรณ์นั้นได้  ท าใ ้ ไม่ ามารถคืน ู่ ภาพเดิมได้ 

น่ ยงานในการจัดการจึงต้ งขจัด กไปจากระบบการ ่ง
ก าลัง รื เรียก ่า การจ า น่าย   

2.4 ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดการผู้ใช้งานเพื่ เข้า ู่ระบบ าร นเท เพื่ การ
จัดการข้ มูลด้าน ่งก าลังบ ารุงนั้น ได้ใช้ข้ มูลจากระบบ
จัดการผู้ ใช้งาน ซึ่งระบบจัดการผู้ใช้งานมี น้าที่ในการ
จัดการผู้ใช้งานทั้ง มด เพื่ ก า นด ิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละ
ระบบ ร มถึงจัดการข้ มูลผู้ใช้งาน เช่น ช่ื  ต าแ น่ง น้าที่
การท างาน น่ ยงาน และเบ ร์โทร ัพท์ เป็นต้น โดยระบบ
จัดการผู้ใช้งานจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานได้ ดังนี้ 

x ผู้ดูแลระบบ
x ผู้บังคับบัญชา
x เจ้า น้าท่ี
x บุคคลทั่ ไป

โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะมี น้าที่เฉพาะแต่ละกลุ่ม 

3. วิธีการด าเนินงาน
ระบบ าร นเท เพื่ การจัดการข้ มูลด้าน ่งก าลังบ ารงุ

พัฒนาเพื่ ช่ ยใ ้ผู้ใช้งานภายใน น่ ยบัญชาการนา ิกโยธิน
ะด กและใช้งานได้ง่ายขึ้น และท าใ ้การจัดการเ ก ารมี

การพัฒนาใ ้ ยู่ในรูปแบบเดีย กัน ซึ่งการ ึก าข้ มูล
ระบบเดิม กระบ นการและรูปแบบกิจกรรม ร มถึงการ
ิเคราะ ์ กแบบระบบ มีรายละเ ียดดังนี ้

3.1 การศึกษาข้อมูลระบบเดิม 

การจัดหา การควบคุม การจ าหน่าย 

การแจกจ่าย 

ความต้องการ 
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 การ ึก าข้ มูลและแน ทางในการพัฒนาระบบมี
การ ึก าและ บถามจากผู้พัฒนาระบบเดิม ทั้งด้าน
ิธีการใช้งานระบบและด้านซ ร์ โค้ด ร มถึงการ ึก า

ระบบฐานข้ มูล ปัญ าที่พบ คื  ระบบฐานข้ มูลมีการ
จัดเก็บข้ มูลที่ซับซ้ น รูปแบบการเข้าถึงเนื้ าข้ มูล
ค่ นข้างยากต่ การใช้งาน เป็นต้น จึงมีการเ น ขั้นต น
การด าเนินงานเพิ่มเติมและจัดท าในรูปแบบข งเ ็บแ ป
พลิเคชัน เพื่ ใ ้ผู้ใช้งาน ามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
ะด กต่ การใช้งาน 

3.2 กระบวนการและรูปแบบกิจกรรม 
 การด าเนินงานจะ ้าง ิงการพัฒนารูปแบบ รื แน คิด
การพัฒนาแบบระบบงาน ( ) แ ดงดังตารางที่   
กระบ นการและรูปแบบกิจกรรม โดยมีการเ น โครงการ 
การ ิเคราะ ์ การ กแบบ และการพัฒนาระบบ ร มถึง
การทด บและการจัดท ารูปแบบคู่มื การใช้งานระบบ ซึ่ง
กระบ นการดังกล่า มีรายละเ ียดดังนี ้

ตารางที่  กระบ นการและรูปแบบกิจกรรม 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รูปแบบกิจกรรม
. ประชุมช้ีแจงและเ น แน

ทางการพัฒนาระบบตาม
นโยบายผู้พัฒนาระบบ  

เ น โครงการ 
( ) 

. ร บร มค ามต้ งการจาก
ผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งาน
ระบบ 

ร บร ม 
ค ามต้ งการ 

( ) 
. ิเคราะ ร์ะบบและการท างาน 

และ างแผนการพัฒนา
ซ ฟต์แ ร์ และเ น ม ดูลที่
จะพฒันา เพื่ ใ ้เข้าใจการ
ท างานแต่ละม ดูล 

ิเคราะ  ์
ค ามต้ งการ 
( ) 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รูปแบบกิจกรรม
. ก า นดรูปแบบโครง ร้าง

ระบบ าร นเท  ฐานข้ มูล 
และการ างแผนงาน  

กแบบ 
( ) 

. ด าเนินการพัฒนาซ ฟต์แ ร์
ตามม ดลูที่ างแผน 

การพัฒนา 
( ) 

. ิเคราะ ป์ัญ าที่เกดิขึ้น โดย
เ น การท างานบาง ่ น
เพิ่มเตมิ เพื่ ใ ้การท างานมี
ฟังก์ชันการท างานเพิ่มจาก
ระบบเดิม 

ิเคราะ ป์ัญ า 
(  

) 

. ทด บม ดลู และการแกไ้ข
ข้ มูลที่เป็นปัญ า 

ทด บ 
( ) 

. จัดท ารูปเล่มเ ก าร และคูม่ื
การพัฒนาระบบ 

เ ก าร 
( ) 

3.2 การวิเคราะห์ ออกแบบระบบ 
 การ ิเคราะ ์การท างานข งระบบ าร นเท เพื่ การ
จัดการข้ มูลด้าน ่งก าลังบ ารุงนั้น ได้มีการ ิเคราะ ์และ

กแบบเป็นรายละเ ียดแผนภาพยู เค  เพื่ ามารถใ ้
ผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งานมีแน ทางการพัฒนาที่ เป็น
แน ทางเดีย กัน และเข้าใจ ลักการท างานที่ตรงกัน 
แผนภาพยู เค ข งระบบ าร นเท  แบ่งตามม ดูลได้
ดังนี ้

. ม ดูลจัดการข้ มูลพื้นฐาน
ผู้ดูแลระบบจะจัดการข้ มูลที่เกี่ย ข้ งกับระบบ รื

ข้ มูลด้าน ุปกรณ์  ตั ย่างข้ มูล เช่น จัดการประเภท
ุปกรณ์ จัดการ น่ ยงาน ่งซ่ ม จัดการ มายเ ตุขาด

บัญชี และจัดการ มายเ ตุยกเลิก ่งซ่ ม เป็นต้น โดยจะ
แ ดงรายละเ ียดแผนภาพยู เค  ดังรูปที่  แผนภาพยู
เค ม ดูลจัดการข้ มูลพื้นฐาน  
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 รูปที่  แผนภาพยู เค ม ดูลจดัการข้ มลูพื้นฐาน 
. ม ดูลจัดการเครื่ งมื ื่ าร

การจัดการข้ มูล ุปกรณ์ เช่น บริ ารจัดการข้ มูล 
แ ดงข้ มูลคงคลัง ค้น าและ รุปรายงาน ตล ดจน

ามารถตร จ บข้ มูล แ ดงผลข้ มูลด้ ยกราฟได้ 
แ ดงดังรูปที่   แผนภาพยู เค ม ดูลจัดการเครื่ งมื
ื่ าร 

 รูปที่  แผนภาพยู เค ม ดูลจดัการเครื่ งมื ื่ าร 

. ม ดูลเ ก ารข ซ่ มและประ ัติ
การจัดการเ ก าร ่งซ่ ม ุปกรณ์ที่ช ารุด และจัดการ

ข้ มูล ุปกรณ์ที่ยกเลิกการใช้งานเพื่ ข เบิกทดแทน ุปกรณ์
เดิม ร มถึงตร จ บเ ก ารข ซ่ มและประ ัติข้ มูลการ
่งซ่ ม แ ดงดังรูปที่  แผนภาพยู เค ม ดูลเ ก ารข

ซ่ มและประ ัติ 

รูปที่  แผนภาพยู เค ม ดลูเ ก ารข ซ่ มและประ ัต ิ

. ม ดูลแ ดงข้ มูล น่ ย ังกัด
ผู้ใช้งานระดับเจ้า น้าที่ข ง น่ ยงาน ามารถตร จ บ

ข้ มูล ุปกรณ์ภายใน น่ ย ังกัดย่ ยได้ และ ามารถค้น า

ข้ มูล ุปกรณ์ ร มถึงการรายงานข้ มูลระดับ น่ ยงานใน
ค ามรับผิดช บ แ ดงดังรูปที่  แผนภาพยู เค ม ดูล
แ ดงข้ มูล น่ ย ังกัด 

รูปที่  แผนภาพยู เค ม ดลูแ ดงข้ มูล น่ ย ังกัด 

. ม ดูลแ ดงข้ มูลและรายงานข้ มูล
ผู้ใช้งานระดับเจ้า น้าที่ทุก น่ ยงาน ามารถค้น าและ

พิมพ์ข้ มูลใน ่ นนี้ได้ ร มถึงการตร จ บข้ มูล ุปกรณ์
และข้ มูลคงคลังข งทั้ง น่ ยได้ แ ดงดังรูปที่  แผนภาพ
ยู เค ม ดูลแ ดงข้ มูลและรายงานข้ มูล 

รูปที่  แผนภาพยู เค ม ดลูแ ดงข้ มูลและรายงานข้ มลู 

. ม ดูล รุปข้ มูล
ผู้ใช้งานระดับผู้บังคับบัญชาการ ูง ุด ามารถตร จ บ

ข้ มูลทั้ง น่ ยงาน และแ ดงผลเป็นกราฟแ ดงข้ มูลทั้ง
น่ ยบัญชาการนา ิกโยธิน เช่น ุปกรณ์ที่ ามารถใช้งานได้ 
ุปกรณ์ที่ช ารุด เป็นต้น แ ดงดังรูปที่  แผนภาพยู เค

ม ดูล รุปข้ มูล 
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รูปที่  แผนภาพยู เค ม ดลูแ ดงข้ มูลและรายงานข้ มลู 

. ม ดูลจัดการประ ัติการเข้าใช้งาน
การตร จ บประ ัติการเข้าใช้งานข งผู้ใช้งาน โดย

ระบบ าร นเท จะเก็บประ ัติการท างานแต่ละ น่ ยงาน
รื ผู้ใช้งาน เช่น การบันทึกข้ มูล การแก้ไขข้ มูล การ ่ง

เ ก าร ่งซ่ ม และการยกเลิกรายการ ุปกรณ์ เป็นต้น 
แ ดงดังรูปที่  แผนภาพยู เค ม ดูลจัดการประ ัติการเข้า
ใช้งาน 

รูปที่  แผนภาพยู เค ม ดลูจัดการประ ตัิการเข้าใช้งาน 

4. ผลการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัดการข้ มูลด้าน ่ง

ก าลังบ ารุงนั้น ได้มีผลการด าเนินการทั้งด้านการ ึก าข้ มูล 
ด้านกระบ นการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ ตั้งแต่การร บร มค าม
ต้ งการ การ ิเคราะ ์และ กแบบ การพัฒนาซ ฟต์แ ร์ 
และการทด บระบบ  

ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การ
จัดการข้ มูลด้าน ่งก าลังบ ารุง แ ดงดัง น้าจ แ ดงผล
ดังนี ้

. ม ดูลจัดการข้ มูลพื้นฐาน เช่น การจัดการ ม ด มู่
ข ง ุปกรณ์ และ มายเ ตุ ถานะต่าง  เป็นต้น แ ดง
ตั ย่าง น้าจ ได้ดังรูปที่  และรูปที่  

รูปที่  น้าจ จัดการ ม ด มู่ข ง ุปกรณ์ 

รูปที่  น้าจ จดัการ มายเ ตุ ถานะข ง ุปกรณต์่าง  

. ม ดูลจัดการ ุปกรณ์ ื่ าร จะเป็นการบันทึกข้ มูล
ุปกรณ์ในระบบ าร นเท  และจัดการข้ มูลข ง ุปกรณ์

ได้ เช่น การบันทึก การแก้ไข การลบข้ มูล การค้น า 
และการตร จ บ เป็นต้น จะแ ดงตั ย่าง น้าจ ได้ดังรูป
ที่  และรูปที่  

รูปที่  น้าจ จัดการข้ มลู ุปกรณ ์
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รูปที่  น้าจ การค้น าข้ มูล ปุกรณ ์

. ม ดูล เ ก ารและประ ัติ  เป็น ่ นการจัดการ
เ ก ารเพื่ ่งซ่ มและตร จ บเ ก ารและประ ัติการ ่ง
ซ่ มข ง ุปกรณ์ โดยจะแ ดงตั ย่าง น้าจ ได้ดังรูปที่  

รูปที่  น้าจ จัดการเ ก าร ่งซ่ ม ุปกรณ ์

. ม ดูลแ ดงข้ มูล น่ ย ังกัด ข้ มูล ุปกรณ์ทั้ง มด
ามารถใ ้เจ้า น้าที่ ามารถตร จ บข้ มูลได้ โดยจะ

แ ดงตั ย่าง น้าจ ได้ดังรูปที่  

รูปที่  น้าจ ค้น าข้ มลูภายใน น่ ย ังกัด 

. ม ดูลแ ดงข้ มูลและรายงานข้ มูล ามารถใ ้
เจ้า น้าที่ ามารถตร จ บข้ มูลทั้ง น่ ยงานได้ โดยจะ
แ ดงตั ย่าง น้าจ ได้ดังรูปที่  

รูปที่  น้าจ ค้น าข้ มลูทั้ง น่ ยงาน 

. ม ดูล รุปข้ มูล ามารถจัดการข้ มูล รุปเพื่ ใ ้
ผู้บังคับบัญชาตร จ บข้ มูลภาพร มข ง น่ ยงานได้ 
โดยจะแ ดงตั ย่าง น้าจ ได้ดังรูปที่  

รูปที่  น้าจ กราฟแ ดงข้ มูล รุป 

. ม ดูลจัดการประ ัติการเข้าใช้งาน  า รับใ ้ผู้ใช้งาน
ระดับผู้ดูแลระบบ ามารถตร จ บการเข้ามาบันทึกข้ มูล 
และแก้ไขข้ มูล เพื่ ามารถรายงานผลการด าเนินงานข ง
แต่ละ น่ ยงานได้ โดยจะแ ดงตั ย่าง น้าจ ได้ดังรูปที่ 
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รูปที่  น้าจ ตร จ บประ ัตกิารเข้าใช้งาน 

5. สรุปผลการพัฒนา
การพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ การจัดการข้ มูลด้าน ่ง

ก าลังบ ารุง ภายใน น่ ยบัญชาการนา ิกโยธิน ได้มีการ
พัฒนาเพื่ ต บ น งผู้ใช้งานใ ้ ามารถใช้งานได้ ะด กขึ้น 
ง่ายต่ การใช้งาน และมีรูปแบบการท างานที่เข้าใจง่าย ลด
ค ามซับซ้ นทั้งด้านการ กแบบ น้าเ ็บเพจ และจัดการ
ระบบฐานข้ มูลในการจัดการข้ มูลเครื่ งมื าร ท าใ ้มี
มาตรฐานในการจัดเก็บข้ มูล  าน ยค าม ะด กใ ้กับ

น่ ยบัญชาการนา ิกโยธิน ก งทัพเรื  ในการจัดการ
ค บคุม ่ งก าลั งบ ารุ งข ง ุปกรณ์ ื่ าร  ได้ ย่ างมี
ประ ิทธิภาพ 

6. กิตติประกาศ
การ ิจัยครั้งนี้  าเร็จลุล่ งได้ด้ ยดี เนื่ งจากได้รับ

ค าแนะน าและปรึก าผู้เช่ีย ชาญการพัฒนาระบบข ง น่ ย
บัญชาการนา ิกโยธิน ที่ ละเ ลาใ ้ค าปรึก าและข้ มูล
การพัฒนาระบบ ตล ดจนค าแนะน าและข้ เ น ต่าง  ัน
เป็นประโยชน์ ย่างยิ่ง  า รับการด าเนินการ ิจัยครั้งนี้ 
จึงข ข บพระคุณมา ณ โ กา นี้ 

7. เอกสารอ้างอิง
 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก : 

:// . . . . / /  
/ / .   

 ข้อมูลสายส่งก าลังบ ารุง . นไลน์ .เข้าถึงได้จาก : 
:// . . . / /

/ / / .  ( ันที่ ืบค้น  
กุมภาพันธ์ พ. . ) 

 กระบวนการพัฒนา SDLC. นไลน์ . เข้าถึงได้จาก :  
:// . . . / / . /

/ / /
/  ( ันที่ ืบค้น   กุมภาพันธ์  พ . . 

) 

 วัฏจักรการพัฒนาระบบ . นไลน์ .เข้าถึงได้จาก : 
:// . . . / / . /

/  
( ันท่ี ืบค้น  กุมภาพันธ์ พ. . ) 

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก : 
:// . . / /การเขียนโปรแกรมเชิง

ัตถ ุ( ันท่ี ืบค้น  กุมภาพันธ์ พ. . ) 
 พร้ มเลิ  ล่ ิจิตร. คู่มื เรยีน  และ  

 า รับผู้เริ่มต้น. กรุงเทพ  : โปร ช่ัิน   
 ฤ าย์ ร่ม าย ยุด. พัฒนาเ บ็ไซตด์้ ย  ฉบับ
มื าชีพ. กรุงเทพ  : ซีเ ็ดยูเคชัน่    

 จิตเก ม พัฒนา ิริ. เ รมิแต่งโ มเพจใ ้มีชี ิตชี าด้ ย 
. กรุงเทพ  : ิตตี้ กรุป๊   

 JavaScript. นไลน์ .เข้าถึงได้จาก :  
:// . . / . / /

/  ( ันท่ี ืบค้น  มีนาคม พ. . ) 
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ระบบบริหารจัดการรบัแจง้เรียนร้องเรียน 
Eyes of the East 

กฤษณะ ปุณยาพร และ ทัศนีย์ เจริญพร 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร ี
55160483@live.buu.ac.th, thatsanee@buu.ac.th 

บทคัดย่อ 
ระบบบริหารจัดการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนพัฒนาขึ้นเพ่ือ

แก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่และผู้แจ้ง ในการลดการร้องเรียน
ที่เป็นเท็จ ส่งเร่ืองร้องเรียนไปยังผู้ รับผิดชอบทันที และ
ติดตามความคืบหน้าของเ ร่ืองที่ ร้องเรียนไป ระบบบริหาร
จัดการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนพัฒนาตามแนวทางวิศวกรรม
ซอฟต์แ ว ร์ มีการบ ริหารจัดการโครง งาน  การพัฒน า
ซอฟต์แวร์เป็นวงรอบ ง่ายต่อการจัดการแก้ไขข้อผิดพลาด 
และง่ ายต่อการว างแผนการท างาน  ระบบท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถจัดเก็บข้อมูลเ ร่ือง
ร้องเรียนของผู้แจ้งและมีรายงานผลการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังแสดงสถานะการท างานของเร่ืองที่ รับ
แจ้งไว้ 

ค าส าคัญ: วิศวกรรมซอฟต์แวร์, การบริหารจัดการโครงการ, 

การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นวงรอบ, ระบบเร่ืองร้องเรียน 

Abstract 
Eyes of the East developed to resolve the 
problems from officer and reporter to reduce 
false complaint, submitted a complaint to the 
person responsible immediately and Follow the 
progress of the complaint. Eyes of the East use 
the software engineering process to develop such 
as project management, software development 
life cycle because easy to handle and easy to 
work plan. An application runs on Android 
operating system. It can store informed of the 
complaint, report on the implementation of the 

officer and monitor the progress in the work of 
the officers. 

Keyword: software engineering, project 

management, software development life cycle, 

complaint system 

1. บทน า
การเข้าถึงสถานที่ต่างๆ เ พ่ือการตรวจสอบ ปรับปรุง

และซ่อมแซมสิ่งส่วนที่เป็นปัญหา มีความยากล าบากและ
ยุ่งยากในการรับรู้จุดเกิดเหตุที่แน่นอน เนื่องจากบางคร้ังการ
แจ้งเหตุช ารุดเกิดจากผู้ไ ม่ช านาญเส้นทางหรือเป็นบุคคลต่าง
ถิ่น อีกทั้งยังประสบปัญหาการแจ้งเหตุช ารุดที่ไม่มีเป็นจริง 
จากผู้ไม่หวังดี ท าให้เจ้าพนักงานเกิดความเบื่อหน่ายและ
เสียเวลา เนื่องจากไม่ได้รับฟังเหตุช ารุดที่เกิดขึ้นจริงจากผู้
แจ้งรายอื่น สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการท าให้เกิด
คว ามล่าช้ าในการด าเนินการแก้ไ ขเหตุ ช ารุด ในยุ คที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือมีส่วนช่วยในการแจ้งเหตุช ารุด
เสียหายของสถานที่ต่างๆ จึงดูเป็นทางเลือกที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหาข้ างต้น  ระบบบ ริหารจัดการรับแ จ้งเ ร่ือ ง
ร้องเรียนจึงถูกพัฒนาขึ้น เ พ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของ
เจ้าหน้าที่และผู้แจ้ง  จากการแจ้งเหตุการช ารุดเสียหายของ
สถานที่ต่ างๆ เช่น  การถู กก่ อกวนจากผู้ไ ม่หวังดี  การ
ด าเนินการแก้ ไขล่าช้า การติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินงาน ท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่เ จ้าหน้าที่และผู้
แจ้ง โดยการพัฒ นาได้น ากระบวนการทางวิ ศวกรรม
ซอฟต์แวร์เข้ามาเป็นแนวทางด าเนินงาน เช่น การบริหาร
จัดการโครงงาน การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นวงรอบ ท าให้ง่าย
ต่อการจัดการแก้ไขข้อผิดพลาด และง่ายต่อการวางแผนการ
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ท างาน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บข้อมูลเ ร่ือง
ร้องเรียนของผู้แจ้ง สามารถรายงานผลการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ แสดงสถานะการท างานของเร่ืองที่ผู้ แจ้งได้แจ้ง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ สถานะการท างานของเจ้าหน้าที่จะถูกแสดง
อยู่ใต้เ ร่ืองที่แจ้ง ฝ่ายเจ้าหน้าที่สามารถรับเร่ืองแจ้งจากผู้
แจ้ง ในกรณีที่ผู้ไม่ประสงค์ดีท าการก่อกวนเจ้าหน้าที่โดยการ
ส่งเ ร่ืองแจ้งที่ไ ม่เป็น จริง หรือส่งเ ร่ืองแจ้งเร่ือ งเดิมซ้ าๆ 
เจ้าหน้าที่สามารถปิดรับเร่ืองแจ้งจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ ข้อดี
ของระบบรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนที่ถูกพัฒนาขึ้นคือ ผู้ใช้ไ ม่
จ าเป็นต้องหา URL ในการเข้าเว็บไซต์เพ่ือแจ้งเร่ืองร้องเรียน
เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชัน ท าให้สามารถเข้าใช้งานได้ทันที 
สะดวกต่อการติดตามความคืบหน้ าของเจ้าหน้ าที่  ฝ่ าย
เจ้าหน้ าที่ สามารถปฏิเส ธและปิดรับเ ร่ือ งแจ้งของผู้ ไ ม่
ประสงค์ดีได้ 

2. ทฤษฎี ระบบ และโครงงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบรับแจ้งเ ร่ืองร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการ

ระบุต าแหน่งและการติดตามข้อมูล ผู้พัฒนาจึงต้องศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุต าแหน่งและการติดตามข้ อมูล ใน
ส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงทฤษฎี ระบบ และโครงงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 Software Development Life Cycle 

(SDLC) 
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แบ่งการท างานออกเป็น 
5 ส่วน  คือ การระบุคว ามต้องการ การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การออกแบบ การพัฒนาระบบ การส่งมอบและ
ซ่อมบ ารุง ซึ่ง รูปแบบของ SDLC มีด้วยกัน 6 แบบ คือ 
Waterfall Model, Prototyping Model, Incremental 

Model, Rapid Application Development (RAD 

Model), Spiral Model แ ล ะ  Extreme Programming 

โดยแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน  ตัวอย่างเช่น 
Spiral Model เหมาะส าหรับโครงงานขนาดใหญ่ที่มีความ
เสี่ยงสูง Waterfall Model มีความง่ายต่อการใช้งานแต่เม่ือ
มีการท างานส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดจะท าให้งาน
ส่วนต่อๆ ไปล่าช้า เป็นต้น [1], [2] 

2.2 Project Management 
 การบริหารจัดการโครงงานในกระบวนการท างานของ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์มี 9 หัวข้อโดยมีการจัดการที่แตกต่าง
กัน  เช่น การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการ
เวลา การบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนี้
มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการ
โครงงาน ให้เป็นไปตามแผนที่ได้มีการก าหนดไว้ในการ
บริหารจัดการแผนการท างาน ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่ งของการ
บริหารจัดการโครงการ (Project Management) [3], [4] 

2.3 Native, Web and Hybrid Application 
การพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันมีด้วยกัน  3 แบบคือ 

Native Application, Web Application แ ล ะ  Hybrid 

Application ทั้ง 3 แบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป 
โดย Native Application จะสามารถดึงประสิทธิภาพของ
เคร่ืองโทรศัพท์ออกมาได้มากที่สุดแต่มีความยากในการ
พัฒนามากที่สุด เนื่องจากภาษาที่ใช้พัฒนาแตกต่างกันตาม
ระบบปฏิบั ติการ Web Application มีความง่ายต่ อการ
พัฒนา เนื่องจากพัฒนาบนเว็บท าให้ไม่มีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนภาษาที่ใช้ แต่มีความยากเนื่องจากจ าเป็นต้องพัฒนา
ให้รองรับกับทุกขนาดหน้ าจอของโทรศัพท์ และสุดท้าย 
Hybrid Application เป็นการพัฒนาโดย ใช้ภาษาหลัก  3 
ภาษาคือ HTML, CSS และ JavaScript ง่ายต่อการพัฒนา
เนื่องจากสามารถใช้รวมกันได้ทุกระบบปฏิบัติการ แต่น า
ความสามารถของโทรศัพท์มาใช้ไม่ได้ทั้งหมด [5], [6] 

2.4 การแจ้งเรื่องรอ้งเรียน 
 โดยปกติการแจ้งเหตุช ารุดสามารถด าเนินการได้หลาย
ช่องทางคือ การกรอกแบบฟอร์ม การโทร หรือการแจ้งผ่าน
ทางเว็ปแอปพลิเคชัน ซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องระบุคือ ชื่อ และ
สถานที่เกิดเหตุช ารุด [7], [8]. 

2.5 ระบบรับเรื่องราวร้องทกุข์ทาง INTERNET 
 ระบบที่ เปิ ดให้ผู้ ใช้ งานแจ้งเ ร่ืองราวต่ างๆ ที่เกิดขึ้ น
ภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเข้าใช้งานผ่าน URL 

เพ่ือกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องการแจ้งเ ร่ืองร้อง
ทุกข์ และสามารถตรวจสอบเร่ืองที่ตนเองได้แจ้งไว้ โดยระบุ
หมายเลขเร่ืองร้องทุกข์หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยที่ระบบ
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ไม่สามารถรองรับขนาดของหน้าจอที่เปลี่ยนแปลง และมี
การรีโหลดหน้าจอเม่ือกรอกข้อมูลบางส่วน [9] 

2.6 ระบบ Devising a Government 

Complaint System 
 มีหลายภาคส่วนผลักดันให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พัฒนาระบบร้องเรียนขึ้น เพ่ือรับและติดตามเร่ืองร้องเรียน
โดยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เผยแพร่คู่มือส าหรับ
พัฒนาระบบไว้แล้ว [10] 

3. วิธีการด าเนินงาน
ระบบ รับแ จ้งเ ร่ือ งร้องเรียนด าเนินการพัฒ นาตาม

กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การระบุความต้องการของระบบ 
 การรับความต้องการจากผู้ใช้ ท าให้สามารถรวบรวม
ความต้องการของระบบเพ่ือใช้ในการวิเคราะโครงสร้าง 
ออกแบบ และพัฒนาระบบให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน และผู้ดูแลระบบมาก
ที่สุด 

3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างระบบ 
 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เคร่ืองมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึงก าหนดขอบเขตและแผนการ
ด าเนินงาน 

3.2 การออกแบบระบบ 
 หลังจากขั้นตอนการวางแผนพัฒนาระบบและได้ศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงท าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ซึ่งการท างานของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ใช้
ทั่วไป เจ้าหน้ าที่  แ ละผู้ดูแลระบบ โดยแต่ละส่วนมีการ
ท างานดังนี้  

ผู้ใช้ทั่ วไปสามารถใช้ งาน ได้ 2 มอดูล  คือ แ จ้งเ ร่ือ ง
ร้องเรียนและติดตามเร่ืองร้องเรียนที่ผู้ใช้ได้แจ้ง แสดงดังรูป
ที่ 1 Use case ผู้ใช้ทั่วไปและขั้นตอนในการท างานของ
มอดูลแจ้งเร่ืองร้องเรียนและติดตามเร่ืองร้องเรียน แสดงดัง
รูปที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 

รูปที่ 1 Use case ผู้ใช้ทั่วไป 

รูปที่ 2 การท างานของมอดูลแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

รูปที่ 3 การท างานของมอดูลติดตามเร่ืองร้องเรียน 

ส่วนของเจ้าหน้ าที่  ส ามารถใช้ งาน ได้ 2 มอดู ล คื อ 
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนและเปลี่ยนสถานะเร่ืองร้องเรียน ซึ่ง
แสดงดั งรูปที่  4 Use case เจ้าหน้าที่ ในการท างานของ
มอดูลพิจารณาและเปลี่ยนสถานะเร่ืองร้องเรียนแสดงดังรูป
ที่ 5 และ 6 ตามล าดับ 
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รูปที่ 4 Use case เจ้าหน้าที่ 

รูปที่ 5 การท างานของมอดูลพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

รูปที่ 6 การท างานของมอดูลเปลี่ยนสถานะเร่ืองร้องเรียน 

ส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานได้เพียง 1 มอดูล คือ 
เพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ แสดงดังรูปที่ 7 Use 

case เจ้าหน้าที่ และการท างานของมอดูลแสดงในรูปที่ 8 

รูปที่ 7 Use case เจ้าหน้าที่ 

รูปที่ 8 การท างานของมอดูลเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูล
เจ้าหน้าที่ 

3.3 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
 การพัฒนาระบบด าเนินการโดยแบ่งการท างานของแอป
พลิเคชันเป็นส่วนย่อยๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนาและการ
ทดสอบ โดยจะเร่ิมพัฒนาส่วนของผู้ใช้ทั่วไปเป็นส่วนแรก 
จากนั้นจะเร่ิมพัฒนาส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ
ต่อไปตามล าดับ 

3.4 จัดท าเอกสาร 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท างาน เม่ือการ
พัฒนาและทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะจัดท าเอกสารคู่มือ
การใช้งานและแก้ไขการท างานของแอปพลิเคชัน 

4. ผลการด าเนินงาน
แอปพลิเคชันถูกพัฒนาขึ้นเ พ่ือรับเร่ืองร้องเรียนซึ่งจะ

ป้องกันการกระท าของผู้ไ ม่หวังดี ได้ การท างานของแอป
พลิเคชันมีดังนี้ 
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4.1 หน้าจอระบุตัวตน 
 มีการระบุชื่อและเลขบัตรประชาชนเพ่ือยืนยันตัวตนอีก
ทั้งยังสามารถป้องกันการก่อกวนจากผู้ไม่หวังดีได้ระดับหนึ่ง 
แสดงดังรูปที่ 9 

รูปที่ 9 หน้าจอระบุตัวตน 

4.2 หน้าจอแจ้งเรื่องรอ้งเรียน 
 มี ฟั ง ก์ ชั น ใ ห้ เ ลื อ ก ใ ช้ ง า น  2  รู ป แ บ บ คื อ 
การถ่ายภาพ และการเลือกภาพจากคลัง แสดงดังรูปที่ 10 
เม่ือเลือกภาพแล้วจะมีข้อมูลต่างๆ ปรากฏเพ่ือให้ผู้ใช้กรอก
เพ่ือความสมบูรณ์ของการแจ้งเหตุช ารุดเสียหาย ดังแสดงใน
รูปที่ 11 และ 12 

รูปที่ 10 หน้าจอแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

รูปที่ 11 หน้าจอแจ้งเร่ืองร้องเรียน (2) 

รูปที่ 12 หน้าจอแจ้งเร่ืองร้องเรียน (3) 

4.3 หน้าจอติดตามความคืบหน้า 
 ระบบรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนแสดงท างานของเจ้าพนักงาน
ได้ เนื่องจากมีการติดตามผลการด าเนินงาน ท าให้สะดวกต่อ
การติดตาม แสดงดังรูปที่ 13 
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รูปที่ 13 หน้าจอติดตามความคืบหน้า 

5. สรุป
โมไบล์แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสามารถเข้ามาเติม

เต็มส่วนที่ขาดหายไปในความต้องการของทั้งเจ้าพนักงาน
และผู้แจ้งเหตุ ช ารุด โดยส ามารถระบุพิกั ดจากโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนเพ่ือด าเนินการส่งเ ร่ืองร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีสถานที่อยู่ระหว่างพิกัดใกล้เคียง ระบบสามารถ
รู้จ าหมายเลขเคร่ืองโทรศัพท์ที่แจ้งเหตุช ารุดเพ่ือป้องกันการ
ปั่นป่วน ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุช ารุด และติดตามการท างาน
ของเจ้าพนักงาน ท าให้เ จ้าพนักงานสามารถตัดความกังวล
เร่ืองการหาสถานที่เกิดเหตุช ารุด การปั่นป่วนจากผู้ไ ม่หวังดี 
และการเตรียมอุปกรณ์ซ่อมแซมการช ารุดที่เกิดขึ้น ด้านผู้
แจ้งเหตุช ารุดสามารถม่ันใจได้ว่าเ ม่ือแจ้งเหตุช ารุดไปแล้ว
สามารถติดตามการด าเนินงานของเจ้าพนักงาน เพ่ือความ
ม่ันใจว่าเหตุช ารุดที่ได้แจ้งไป มีเจ้าพนักงานแก้ไขเหตุที่
เกิดขึ้น 

เอกสารอ้างองิ 
 [1] Seema, Sona Malhotra. Analysis and tabular 

comparison of popular SDLC models. 2555. 

[2] PK.Ragunath, et al. Evolving A New Model 

(SDLC Model-2010) For Software Development Lift 

Cycle (SDLC). 2553. 

[3] Project Management Institute. A guide to the 

project management body of knowledge Third 

Edition. 2547. 

[4] Project Management Institute. A guide to the 

project management body of knowledge Fourth 

Edition. 2551. 

[5] IBM Corporation. Native, web or hybrid mobile-

app development. 2555. 

[6] Michaels, Ross & Cole, ltd. Native mobile apps: 

The wrong choice for business?. 2556. 

[7] การประปาส่วนภูมิภาค. แจ้งข้อร้องเรียนการให้บริการ
ของการประปาส่วนภูมิภาค. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 

http://www.pwa.co.th/complain/complain_post.ph

p. (วันที่สืบค้น 1 กุมภาพันธ์ 2559).

[8] ส านักนายกรัฐมนตรี. ส านักนายกรัฐมนตรี. [ออนไลน์]. 
เข้ าถึง ได้จาก http://www.1111.go.th. (วันที่สื บค้น  1 
กุมภาพันธ์ 2559). 

[9] ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์. กรุงเทพมหานคร  ระบบรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ทาง INTERNET. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.bangkok.go.th/rongtook. (วั นที่ สื บ ค้น  5 
มีนาคม 2559). 

[10] Ombudsman State of Alaska. Devising a 

Government Coplaint System. 2552 

1614



ระบบบริ ารจัดการข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง 
   

บัลลังก ิริจาปา และ ทั นีย เจริญพร 
าขา ิชา ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ คณะ ิทยาการ าร นเท  ม า ิทยาลัยบูรพา 

.  . . .  

บทคดัย่  
จิตรกรรมฝาผนังเป็น ิลปะการเขียนภาพบนฝาผนังใน

ถานที่  าคัญทางประ ัติ า ตร์ า น ถาน ัด าราม
ล ง พระราช ัง ภาพจะบ กเล่าต านาน เรื่ งรา ที่ผู้คนใน
ดีตที่ประ บพบเจ  ซึ่งเป็น ลักฐานทางประ ัติ า ตร์
ย่างดี และยังบ กถึงยุค มัยข งจิตรกรรมฝาผนังได้ผ่าน

รูปแบบการเขียน ิลปะ และ ายุข งฝาผนัง จิตรกรรมฝา
ผนังยัง ะท้ นค ามเป็น ยู่ข งบุคคลในยุค มัยนั้น  ด้ ย 
จิตรกรรมฝาผนังเ ื่ ม ภาพลงตามการเ ลาจาก ลาย
าเ ตุ ทั้งค ามช้ืน แ งแดด ภัยทางธรรมชาติ ัต ์ แมลง 

ร มทั้งมนุ ย์ด้ ย ระบบบริ ารจัดการจิตรกรรมฝาผนัง
พัฒนาขึ้นเพื่ นุรัก ์จิตรกรรมฝาผนังใ ้คง ยู่คู่กับประเท
ไทยต่ ไป ภาพจิตรกรรมฝาผนังจะถูกแปลงข้ มูลเป็นดิจิทัล  
ิเคราะ ์ ใ ้ค าม มาย และบ กเล่าเรื่ งรา ข งจิตรกรรม

ฝาผนังโดยกลุ่มผู้เช่ีย ชาญ เผยแพร่ ร บร ม งค์ค ามรู้ที่
ได้น ามาจัดเก็บลงฐานข้ มูล และเผยแพร่ผ่านเ ็บไซต์ ื่
ังคม นไลนใ์ ้ประชาชนและคนรุ่น ลังได้ ึก าต่ ไป 
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ค า  าคัญ:   การรู้จ าภาพจิตรกรรมฝา
ผนังแบบก่ึง ัตโนมัติ  จิตรกรรม  จิตรกรรมฝาผนัง  

. บทน า 
จิ ต รก รรม ฝ าผ นั ง เป็ น แ ล่ งค าม รู้  าคั ญ ด้ าน

ประ ัติ า ตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ ัฒนธรรมข ง
ประเท  แต่กาลเ ลา ภัยธรรมชาติและ ิ่งมี ชี ิต ท าใ ้
จิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่านี้เ ื่ ม ลายไป ด้ ยตระ นัก
ถึงค าม  าคัญข งจิตรกรรมฝาผนัง ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนา
ระบบบริ ารจัดการข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง เพื่ จัดเก็บภาพ 
และข้ มูลจิตรกรรมฝาผนังตามมาตรฐาน ากล เพื่ นุรัก ์
และถ่ายท ดเรื่ งรา ข งภาพต่าง  

่ นต่ ไปจะกล่ า ถึ งทฤ ฎี ที่ เกี่ ย ข้ ง ิ ธีการ
ด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 

. ทฤ ฎทีีเ่กีย่ ข้ ง
.   การรู้จ าภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบกึ่ง ัตโนมัติ 

การรู้จ าภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบกึ่ง ัตโนมัติ  รื  
    ใช้  า รับ

การเล่าเรื่ งด้ ยการแปลงข้ มูลจากแ นะล็ กเป็นดิจิทัล 
และบ กเราเรื่ งรา ข งจิตรกรรมฝาผนังผ่านเ ็บไซต์ ื่
ังคม นไลน์ 

       ( )  
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.    
 รื       

    คื มาตรฐานการจัดเก็บข้ มูลทางงาน
ิลปะแบบ ากล โดยมีโครง ร้างการจัดเก็บดังตารางที่  

ตารางที ่  ข้ มลู  
 

ชื่ ข้ มูล ค า ธิบาย 
. / ัตถุ/ผลงาน 
. การจ าแนกประเภท 
.   ั เร่ื ง รื ชื่  
. รายละเ ียดการ ร้าง 
. / / / รูปแบบ/ยุค มัย/กลุ่ม/

ขบ นการ 
. ขนาด 
. / เครื่ งมื /เทคนิค 
. / ร ยจารึก/เครื่ ง มาย 
. ถานะ 
. แบบที่  าเนาที ่รุ่นที่ ฉบับที ่
. การ ธบิายรายละเ ยีด ฝีมื  

เทคนิค ขั้นต น ิธกีาร ร้าง  
. / การก า นดทิ ทาง/ข้ ตกลง 

.  รายละเ ียดทางกายภาพ 

. / ภาพ/ประ ัติการตร จ บ 

. /
 

การ นุรัก ์/ประ ัติการ
บ ารุงรัก า 

.  เร่ื งรา  

. เนื้ า บริบท 

.  บรรยายตั ัตถ/ุผลงาน 

.  ค ามเ ็น ่ นตั ข ง ิลปิน 

.  ธิบายการท างาน 

.  ถานที่เก็บผลงานในปัจจุบัน 

. / ลิข ิทธิ์/ข้ จ ากัด 

. /
 

กรรม ิทธิ์/ประ ัติการจัดเก็บ 

. /  การแ ดง/ประ ัติการยืม 

.  ประ ัติการท ารายการ 

.  เ ก ารที่เกี่ย ข้ ง 

.  ิ่งพิมพ์ ื่นที่เกี่ย ข้ ง 

. /
 

บุคคล/ น่ ยงานที่รับผิดช บ 

. / ถานที่/ที่ ยู่ที่เกีย่ ข้ ง 

.  แน คิดทั่ ไปที่จ าเป็นต่ การ
จัดเก็บ รื ธิบายการท างาน 

.  ข้ มูลที่เกี่ย ข้ งกับ รรณกรรม 
ต านาน ประ ัติ า ตร์ เร่ื งรา  

.    
 คื มาตรฐานที่พัฒนามาจากการประชุม

ารื กับผู้เช่ีย ชาญและดัดแปลงจาก  ดังตารางที่  
ตารางที ่  ข้ มลู  

 
ชื่ ข้ มูล ค า ธิบาย 

. รหสัเร่ือง รหสัอ้างอิงเร่ืองราวของ
จิตรกรรม

. ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ืองราวของจิตรกรรม

. จิตรกร ชื่อของจิตรกรเจ้าของผลงาน

. ค าอธิบาย ค าอธิบายเร่ืองราวของจิตกรรม

. วนัที่ วนัที่ลงทะเบียนจิตรกรรม

. ประเภทจิตรกรรม ประเภทของจิตรกรรม

. แหลง่ที่มา อ้างอิงแหลง่ที่มา

. ภาษา อ้างอิงภาษาที่ใช้

. ลกัษณะทางกายภาพ ค าอธิบายลกัษณะทาง
กายภาพปัจจบุนั

. บนัทกึ บนัทกึส าคญั

. ขนาด ขนาดของจิตรกรรม

. เทคนิค เทคนิคที่ใช้

. ล าดบัขัน้ของเทคนิค ล าดบัขัน้ของเทคนิคทีใ่ช้

. ต าหนิ ค าอธิบายต าหนิที่เกิดขึน้

. การซ้อมแซม วิธีการซอ่มแซมจิตรกรรม

. วนัที่ซ้อมแซม บนัทกึวนัที่ซ้อมแซม

. ภาพที่ ล าดบัภาพของจิตรกรรม

. จ านวนภาพ จ านวนภาพที่มี

. ชว่งสมยั ระบยุคุสมยัที่ถกูเขียนขึน้

       ( )  
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.  กระบ นการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ ( ) 
กระบ นการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ รื   

   ( )  คื  งจร รื
กระบ นการพัฒนาซ ฟต์แ ร์โดยเริ่มจากการ างแผน การ
ิเคราะ ค์ ามต้ งการ การ กแบบ การพัฒนา การ

ทด บและการ ่งม บระบบ ดังภาพท่ี  

ภาพที่   กระบ นการพฒันาซ ฟตแ์ ร ์

. ธิกีารด าเนินงาน
การพัฒนาระบบบริ ารจัดการข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง

ตามกระบ นการ ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ เริ่มจากการ าง
แผนการท างาน ร บร มค ามต้ งการข งผู้ใช้ กแบบ
น้าจ ระบบ กแบบฐานข้ มูล พัฒนาโปรแกรม ทด บ

โปรแกรมและปรับแก้โปรแกรมและใ ้ผู้ใช้ทดล งใช้  
.  เครื่ งมื และ ุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา 
)   คื    แบบ  รุ่นที่ 
 ใช้ในการค บคุมรูปแบบการเขียนโปรแกรมโดยภา า 

 .  ขึ้นไป 
)  ย่ มาจาก    รื

   ใช้ในการพัฒนาเ ็บไซต์ 
)  ตั ช่ ยในการจัดการฐานข้ มูล  ใช้ในการ

จัดเก็บข้ มูลข งเ ็บไซต์ 
)  คื ภา าแบบโครง ร้าง มีเครื่ งมื ช่ ยใน

การพัฒนาจ าน นมากใ ้เลื กใช้ ใช้ร่ มกับ  

)  คื ภา าที่ ใช้ในการจัด น้ าแ ดงผลข ง
เ ็บไซต์ 
)  คื ภา าในการตบแต่ง น้าจ แ ดงผลข ง

เ ็บไซต์ใ ้ ยงามและ น้า นใจ ใช้ร่ มกับ  
)    คื โปรแกรมจ าล งเครื่ งแม่

ข่ายเ มื นจริง ใช้ในการพัฒนาแ ปพลิเคชัน 
)   คื โปรแกรมช่ ยเขียนโปรแกรม
.  ข บเขตข งโครงงาน 
) จัดการข้ มูลประเภทจิตรกรรมฝาผนัง จัดการเพิ่ม

แก้ไข และลบข้ มูลประเภทจิตรกรรมฝาผนัง เพื่ จ าแนก
ประเภทตาม ถานท่ี ยุค มัย เรื่ งรา  ล  
) จัดการข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง เพิ่ม แก้ไขข้ มูลตาม

มาตรฐานการจัดเก็บข้ มูลข ง  
) จัดการชุดภาพ เพิ่ม แก้ไขเรียงล าดับชุดภาพประก บ

ค า ธิบายภาพ การเผยแพร่ ร มถึง น้าปกที่ใช้น าเ น ชุด
ภาพข งชุดภาพข งจิตรกรรมนั้น  
) จัดการชุด ิดีโ  เพิ่ม แก้ไขล าดับการน าเ น ชุด ิดีโ

ข งจิตรกรรมนั้น  
) จัดการชุดภาพน าเ น ประก บการบรรยาย จัด ร้าง

การบรรยายเล่าเรื่ งข งจิตรกรรมฝาผนังด้ ยการพิกัดจุดใน
ภาพ ธิบายจุด  าคัญต่าง  ล าดับเรื่ งรา ข งภาพด้ ย
น าเ น   
.  กระบ นการท างานข งระบบบริ ารจัดการข้ มูล

จิตรกรรมฝาผนัง 
กระบ นการท างานข งระบบบริ ารจัดการข้ มูลจิตรกรรม
ฝาผนังเริ่มจากการ ร้างประเภทจิตรกรรมฝาผนัง ถ้า ากมี
ประเภทจิตรกรรมที่ต้ งการ ยู่ในระบบ ยู่แล้  ามารถ
ร้างรายการจิตรกรรมขึ้นมาได้โดย ้าง ิงประเภทจิตรกรรม 

เมื่ ท าการ ร้างข้ มูลจิตรกรรมเ ร็จ ิ้น ากมีข้ มูลดิจิทัล
พร้ มบันทึกเข้า ู่ระบบ ามารถบันทึกข้ มูลได้ทันที เมื่
บันทึกข้ มูลเ ร็จ ิ้น ขั้นต นต่ ไปจะเป็นการจัดการข้ มูล
ด้ ยการล าดับชุดข้ มูล การใ ้ค า ธิบายข้ มูล การ นุญาต
เผยแพร่ข้ มูล ดังภาพที่  

       ( )  
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ภาพที่   กระบ นการท างานข งระบบบริ ารจดัการ 
ข้ มลูจติรกรรมฝาผนงั 

. ผลการด าเนินงาน
ระบบบริ ารจัดการจิตรกรรมฝาผนังถูกพัฒนาขึ้นเพื่

นุรัก ์ และจัดเก็บจิตรกรรมฝาผนังข งไทยจากการเก็บ
ร มร บข้ มูลที่เป็นข้ มูลจากแ นะล็ ก และน ามาแปลง
เป็นข้ มูลดิจิทัล เพื่ ใช้ในการจัดเก็บเข้า ู่ระบบ โดยได้
ึก าชุดข้ มูลที่ใช้ในการจัดเก็บตามมาตรฐาน  ซึ่ง

เป็นมาตรฐานการจัดเก็บข้ มูล ิลปะ และน ามาดัดแปลงชุด
ข้ มู ลที่ ใช้ ในการจัด เก็บจิตรกรรมฝาผนั ง โดยกลุ่ ม
ผู้เชี่ย ชาญด้านจิตรกรรมฝาผนัง ท าใ ้ ามารถจัดเก็บข้ มูล
ข งจิตรกรรมฝาผนังได้ ย่างละเ ียดและครบถ้ น 

ภาพที่   นา้จ ลกัข งระบบ 

ภาพที่  แ ดงใ ้เ ็นถึง น้าจ ลักข งระบบ มี  
่ น คื  ่ นเพิ่มจิตรกรรมฝาผนัง เพื่ เพิ่มจิตรกรรมฝา

ผนังเข้า ู่ระบบ และแ ดง น้าต่างเพิ่มจิตรกรรมฝาผนังดัง
ภาพที่   ่ นเพิ่มประเภท ใช้ในการเพิ่มประเภทข ง
จิตรกรรมฝาผนังและจะแ ดง น้าจัดการประเภทจิตรกรรม
ฝาผนังดังภาพท่ี  และ ่ นแ ดงรายการข้ มูลจิตรกรรมฝา
ผนังที่มี ยู่ในระบบ โดยมีการเรียงล าดับรายการจาก ันที่
บันทึกรายการ และแต่ละรายการจะแ ดงข้ มูล ล าดับ ช่ื
จิตรกรรม รูป น้าปก ช่ื ผู้ลงรายการ ันที่ลงรายการและ
เมนูจัดการจิตรกรรม เมนูจัดการจิตรกรรมจะมี  ่ น คื  
่ นแก้ไขข้ มูลจะแ ดง น้าต่างแก้ไขข้ มูลดังภาพที่  

และ ่ นลบข้ มูลจะท างานลบข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง ก
จากระบบ 

       ( )  
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ภาพที่   นา้จ จดัการประเภทกจิกรรมฝาผนงั 

ภาพที่  ่ นข งการจัดการประเภทจิตรกรรมฝาผนัง 
เป็นการเก็บข้ มูลประเภทกิจกรรมฝาผนัง มี  ่ น คื  
่ นการเพิ่มประเภท การแก้ไข การลบ และ ถานการณ์ใช้

งาน เพื่ น าไปประก บการเก็บข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพที่   นา้จ เพิม่จติรกรรมฝาผนงั 

ภาพที่  ่ นข งการเพิ่มข้ มูลจิตรกรรมฝาผนังมีการ
เก็บข้ มูลแบบ  ดังตารางที่  โดยถูกดัดแปลงมา

จากมาตรฐานการจัดเก็บข้ มูล ิลปะ  โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ย ชาญใน ิลปะแขนงจิตรกรรมฝาผนังข งไทย 

ภาพที่   นา้จ แกไ้ขข้ มลูจติรกรรมฝาผนงั 

       ( )  
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ภาพที่  แ ดง น้าจ แก้ไขข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง
ามารถเข้าถึงได้รายการจิตรกรรมฝาผนังที่มี ยู่ในระบบ ดัง

ภาพที่  เข้าถึงได้โดยเลื กแก้ไขข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง 
และจากการเพิ่มข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง เมื่ เพิ่มข้ มูล
จิตรกรรมฝาผนัง  าเร็จแล้ เท่านั้น 

ภาพที่  แ ดงใ ้เ ็น น้าจ ซึ่งแบ่งเป็น  ่ น คื  
น้าจ ่ นด้านบนจะเป็นข้ มูลตามมาตรฐาน  

ที่เพิ่มข้ มูลจากการเพิ่มข้ มูลจิตรกรรม และ น้าจ ่ น
ด้านล่างจะเป็นการจัดการข้ มูลดิจิทัล เช่น รูปภาพ ิดีโ  
เ ียง เ ก ารและข้ มูล ื่น  ที่เกี่ย ข้ ง ามารถเลื ก

น้าปกข งจิตรกรรมฝาผนังได้ เพิ่ม ลบ จัดเรียงล าดับ
ข้ มูลได้ และ ามารถใ ้ค า ธิบายรูปภาพได้ ดังภาพที่  

ภาพที่   นา้ตา่งใ ค้ า ธบิายรปูภาพ 

ภาพที่  แ ดงค า ธิบายรูปภาพ ามารถใ ้ค า ธิบาย
ได้แบบภาพต่ ภาพ และเข้าถึงไดจ้ากรายการข้ มูล
จิตรกรรมฝาผนัง เลื กเมนูแกไ้ขข้ มูลกิจกรรมฝาผนังได้
เท่านั้น 

. รุปผลการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบบริ ารจัดการข้ มูลจิตรกรรมฝาผนัง

ช่ ยในการ นุรัก ์จิตรกรรมฝาผนังใ ้คง ยู่คู่กับประเท
ไทยจากการบ ารุงรัก าตาม ถานที่นั้น  ที่ าจไม่เพียงพ  
เนื่ งด้ ยปัจจัยต่าง  เช่น ค ามช้ืน แ งแดด ภัยทาง
ธรรมชาติ ัต ์ แมลง ร มไปถึงมนุ ย์ตามการเ ลา และ
ด้ ย ิธีการแปลงข้ มูลจากแ นะล็ กเป็นดิจิทัล และบ ก
เล่าเรื่ งรา ข งจิตรกรรมฝาผนังผ่านเ ็บ ไซต์ ื่ ังคม

น ไลน์ ข งระบบบริ ารจั ดการข้ มู ลจิ ต รกรรม 
ฝาผนัง 

. เ ก าร ้าง ิง
  .   .    . (  ). 

     
.      

( )     
 ( .  . ). . 

  .   .   .   .  
 .    . (  ). 

  .  .  
  ( . 

). 
  .    . (  

).   . 
      

 ( . ).   
. 

  .    . ( ).   
      ( ). 

   .      . 
( ).      

   ( ). 
  . . ( ).   

 .    
  ( )  .

       ( )  

1620



ระบบบริหารจัดการโครงการ 
Project Management System 

นายณฐพร  วงค์อ่วน 

อ.จักรภพ วงศ์ละคร,อ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย และ อ.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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บทคัดย่อ 
บริษัทที่ท ำธุรกิจทำงด้ำนซอฟต์ แวร์ ได้ ให้บริกำร

ทำงด้ำนซอฟต์แวร์ และบริกำรดูแลหลังกำรขำย บำงบริษัท
มีลูกค้ำจ ำนวนมำก มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นระบบแฟ้ม
เอกสำร และจัดท ำผ่ำนโปรแกรม Microsoft Excel หรือ 
ไฟล์ งำนต่ ำง ๆ  ที่ จั ด เก็บ เป็ นแผ่ นกระดำษ ในแฟ้ ม 
ท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรกรอกข้อมูล ข้อมูลสูญหำย 
และควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจในกำรท ำงำน ได้ ช้ำ 
ที่ส ำคัญก็คือลูกค้ำต้องกำรมีระบบที่สร้ำงควำมเช่ือมั่นว่ำ 
ข้ อ มู ล ข อ งลู ก ค้ ำมี ก ำ ร จั ด เก็ บ ที่ มี ค วำม ป ล อด ภั ย 
ไม่เกิดรั่วไหล 

ระบบโดยออกแบบให้หน้ำจอมีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้
งำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงำน เพื่อให้ผู้ใช้งำน
สำมำรถจัดเก็บควำมต้องกำรของลูกค้ำ ใบเสนอรำคำ 
ท ำให้มีควำมสะดวกสบำย และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ
ของบริษัท 

ผลจำกกำรพัฒนำ ระบบสำมำรถจัดเก็บข้อมูลควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และจัดเก็บข้อมูลใบเสนอรำคำ มีกำร
จัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ ลดกำรจัดเก็บเอกสำรไฟล์งำนที่
ยุ่งยำก  

ค าส าคัญ: การติดตามความคืบหน้างาน ,การจัดการการ
ความต้องการของลูกค้า,การจัดการใบเสนอราคา 

Abstract 
Companies in the business software Has 

provided software sales and aftersales service. 

It has substantial customer base. Its document 

files are created by Microsoft Excel and are 

systematically stored in electronic or paper forms. 

This causes difficulty in data entry and poses the 

risk of losing data. Decision making for its 

operation is delayed. Importantly, the customers 

require reliable system that stores their data safely 

without breach. 

System is appropriately designed. Its interface 

is suitable for the use on staffs’ PCs. The users are 

able to store customer needs and invoices. It 

facilitates the users, assures the Company’s 

customers,  

In result of the development, the system is 

able to orderly store the data of customer needs 

and invoices. It reduces complexity of document 

files storage and shows the correct information to 

users at each group. The users are separated into 

3 main groups, including project manager, senior 

business analyst, and business analyst 

Keywords: work follow-up, customer needs 

management, invoice management 
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1. บทน า
ใน ปั จ จุ บั น จ ะ พ บ ว่ าก ลุ่ ม ลู ก ค้ าผู้ ใ ช้ งาน ร ะบ บ

มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการท างานของระบบ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น 
จึงส่งผลให้ทีมพัฒนาระบบต้องรับความต้องการของลูกค้า 
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ 
หากไม่มีการจัดเก็บความต้องการต่างๆของลูกค้า หรืองานที่
เกิดมาจากการศึกษาความเป็นไปได้แล้ว จะท าให้เกิดความ
ล าบากขึ้นในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตาม
ความคืบหน้าของงาน หากต้องมาติดตามงานจากทุกคนใน
ทีมอาจจะต้องเสียเวลาในการท างานอ่ืนๆ และอาจท าให้เกิด
การสูญหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบ 
รวมถึงจะส่งผลต่อการวางแผนในการพัฒนาระบบใน
ภาพรวมได้ 

จากการที่ได้เห็นถึงปัญหาต่างๆแล้ว จึงได้คิดว่าควรที่จะ
น าปัญหานี้มาวิเคราะห์เพื่อมาท าการแก้ไขปัญหา จากการที่
ได้วิเคราะห์ปัญหาแล้วควรที่จะต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการจัดสรรกระบวนการท างานให้เป็นขั้นตอนมากยิ่งข้ึน 

การน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ในการท างานจะช่วย
ในการติดตามสถานะเอกสาร ตรวจสอบความคืบหน้าของ
โครงการรวมถึงฟังก์ชันงานย่อยๆ ซึ่งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์นี้ 
ช่วยให้การท างานของทีมพัฒนาระบบง่ายขึ้นเนื่องจากมีการ
ก าหนดสถานะของการท างาน ท าให้หัวหน้างานทราบ 
ถึงสถานะ การท างานของโปรเจค ความคืบหน้า พนักงาน
ผู้รับผิดชอบ และวันก าหนดส่งของงานให้กับลูกค้าที่ชัดเจน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิ สู ต ร  [1] ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร บ ริ ห า ร โค ร ง ก า ร

คือการประยุกต์ทักษะความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคเข้ากับ
กิ จ ก รรม ขอ งโค รงก าร  เพื่ อ ให้ งาน ออกม าต รงกั บ 
ความต้องการของโครงการ ผู้จัดการโครงการต้องอ านวย
ความสะดวกให้กระบวนการทั้งหมดท างานให้ตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

วราภรณ์ [2] กล่าวว่าโครงการมีขอจ ากัด 3 เรื่อง 
1. ขอบเขตของโครงการ: งานที่โครงการต้องท าคือ

อะไร อะไรคือสิ่งที่ลูกคาหรือผู้สนับสนุน คาดหวัง
จากโครงการ  

2. เวลา: เวลาที่ตองการใชตารางเวลาของโครงการ
3. คาใชจ่าย: งบประมาณโครงการ

ภาพที่2.1 ความส าพันธ์ระหว่างข้อจ ากัดโครงการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อจ ากัดของโครงการ การบริหาร
ข้ อ จ า กั ด จึ ง เป็ น ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น ร ะ ห ว่ าข อ บ เข ต 
เวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อจ ากัดข้อใดข้อหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อข้อจ ากัดที่เหลือ
ทันที เช่นลดขอบเขตงานเพื่อให้สอดคล้องกับเวลา ผู้จัดการ
โค ร ง ก า ร จ ะ ต้ อ ง ตั ด สิ น ใจ ว่ า ข้ อ ใด ส า คั ญ ที่ สุ ด 
ถ้าเวลาส าคัญที่สุด ผู้จัดการโครงการจะต้องเปลี่ยนขอบเขต
โครงการ และค่ าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับตารางเวลา 
แต่ถ้าขอบเขตส าคัญที่สุด ผู้จัดการโครงการจะต้องปรับเวลา
และค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มมากข้ึน 

ฐิติกร [3] โครงการมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นวงจร 
เปรียบได้เช่นเดียวกับวงจรชีวิต ในส่วนของโครงการของ
องค์การภาครัฐ แนวคิดของโครงการ จะมีที่มาจากสภาพ
ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส า ธ า ร ณ ช น 
ที่ผ่านการวิเคราะห์ และก าหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐบาล 
ในการบริหารรัฐกิจและการบริหารการพัฒนา 
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ภาพที่2.2 นโยบายการพัฒนาโครงการ

ชัยพฤกษ์ [4]ได้น าเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารโครงการผ่านเว็บไซต์ ท าให้ลดเวลาใน
การท างาน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทราบลายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ และรายงาน
ความคืบหน้าให้กับผู้รับผิดชอบโครงการได้ 

กีรติ [5] ได้กล่าวว่าวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
เป็นระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่ เหมื อนกัน 
ตั้งแต่เกิดจนตาย วงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็นล าดับตั้งแต่ต้น
จนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบ
ต้องท าความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องท าอะไร 
และท าอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น 
ด้วยกัน คือ 

x เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)

x ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

x วิเคราะห์ (Analysis)

x ออกแบบ (Design)

x สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction)

x การปรับเปลี่ยน (Conversion)

x บ ารุงรักษา (Maintenance)

พิ สิ ท ธิ์  [6] ได้ กล่ าวว่ า  ความต้ อ งการของลู กค้ า 
คือความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ต้องการ โดยผู้ใช้งานเพื่อ

แก้ไขปัญหาของ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในเชิงธุรกิจในเชิงการ
ท างาน หรือแก้ไขปัญหาส่วนตัว มีปัจจัยการผลิต 4 อย่าง 
ซึ่งได้แก่ 
มนุษย์ เครื่องจักร กระบวนการ และ วัตถุดิบ 

วิโรจน์ [7] ได้กล่าวว่า Proposal คือ ใบเสนอราคา 
หรือเอกสารที่ออกให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาราคา
ก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า ในเอกสารจะระบุช่ือบริษัทที่
จ าหน่าย เลขที่ใบเสนอราคา วันที่ เบอร์โทรศัพท์ รายการ
สินค้าที่ เสนอ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย ราคาสินค้า
ทั้งหมด ฯลฯ  

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการศึกษา 
x โปรแกรม Eclipse Indigo เพื่อใช้ในการ เขียนโค้ด

(Coding) พัฒนาระบบ 

x โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ อาทิ Google Chrome,

Mozilla Firefox อื่นๆเพื่อใช้ในการแสดงผลและ
ทดสอบระบบ 

x โปรแกรม pg Admin III เพื่อใช้ในจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

x โปรแกรม Sql developer 4.0 เพื่อใช้ในจัดการ
ระบบฐานข้อมูล 

x โปรแกรม Pencil เพื่อใช้ในการออกแบบหน้าจอ
(Design GUI) 

x โปรแกรม Visio เพื่อใช้ในการวาดแผนผังการท างาน
ของระบบ 

x โปรแกรม Mysql Worbench 6.0 ใช้ออกแบบ ER

Diagram 

เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ 
x Spring Framework เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม

บนเว็บไซต์ฝั่ง Server

x Hibernate Framework เพื่ อ ใ ช้ ใน ก า ร ติ ด ต่ อ
ฐานข้อมูล
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x Java Server Page (JSP) เพื่ อ ใ ช้ ใน การพั ฒ น า
โปรแกรม

x Java เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
x JavaScript, jQuery เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ฝั่ง

clientให้มีการตอบสนองกับผู้ ใช้งานและมีความ
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

x Oracle เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบ

3. วิธีการด าเนินงาน
x วิเคราะห์และตระหนักถึงปัญหา เพื่อต้องการพัฒนา

ระบบให้ดียิ่งขึ้นและสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน
x วางแผนการด าเนินงาน และศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
x รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและสอบถามความต้องการ

เกี่ยวกับการประเมินพนักงานและประเมินด้านต่าง ๆ
จากผู้ใช้งาน

x ก าหนดขอบเขตและการท างานของโปรแกรมที่พัฒนา
x ออกแบบหน้าจอของโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้งาน และออกแบบฐานข้อมูล
x เขียนขั้นตอนการท างานของโปรแกรม เงื่อนไข ตลอดจน

ข้อก าหนดของโปรแกรม
x พัฒนาระบบตามสเปกโปรแกรม
x ท าการเขียนขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม พร้อมกับ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะต้องเกิดขึ้น
x ทดสอบใช้งานระบบและประเมินผลการใช้งานระบบที่

จัดท าเพื่อท าการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดในส่วน
ต่าง ๆ

x จัดท าเอกสารประกอบการใช้งาน

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
การท างานเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่

จะน ามาใช้งาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ที่จะน ามา
ท างาน การออกแบบฐานข้อมูลระบบ และออกแบบหน้าจอ 

พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ท าการเขียนโปรแกรม 
ต่อมาจึงเป็นการตรวจสอบความผิดพลาดและท าการแก้ไข
โปรแกรม สุดท้ายก็จัดท าคู่มือการใช้งาน 

x ระยะวางแผน
x ระยะการด าเนินงานจริง

ภาพที่3.1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
x การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ระบบสามารถ บันทึก ลบ

แก้ไข และสามารถค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานได้
x ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ระบบจะเก็บบันทึกข้อมูล

รายละเอียดความต้องการของลูกค้า เช่นจะแบ่งเป็นสอง
ส่วนคือ Header และ  Detail ในส่วนของ Header

ระบบจะท าการบั นทึ กรายละเอี ยดทั้ งหมด ของ
ห ม าย เล ข ค วาม ต้ อ งก า รข อ งลู ก ค้ า นั้ น ๆ  เ ช่ น
วันเดือนปีที่สร้าง ผู้สร้าง ผู้รับผิดชอบ สถานะของ
ความต้องการของลูกค้า ส่วนท่ีสองคือ Detail จะจัดเก็บ
ว่า หมายเลขความต้องการของลูกค้านั้นๆ จะแก้ไข
โปรแกรมในส่วนไหนบ้าง หรือจะสร้างขึ้นใหม่หรือแก้ไข
ส่วนเดิม ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบกี่วัน

x ข้อมู ล ใบ เสนอราคา  ระบบจะเก็ บบั นทึ กข้ อมู ล
รายละเอียดใบเสนอราคา เช่นจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ
Header และ Detail ในส่วนของ Header ระบบจะท า
การบันทึกรายละเอียดทั้งหมดของหมายเลขใบเสนอ
ราคานั้นๆ เช่น วันเดือนปีท่ีสร้างใบเสนอราคา ผู้สร้างใบ
เสนอราคา มีส่วนระบุวันที่จะต้องส่งงานให้กับลูกค้า
วันที่ลูกค้าจ่ายเงิน สถานะของใบเสนอราคา ฯลฯ
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ส่วนท่ีสองคือ Detail จะจัดเก็บว่าใบเสนอราคานั้นๆ จะ
ใช้เงินในการพัฒนาเท่าไหร่ โดยแบ่งตามต าแหน่ง และ
จะรวมค่าเงินทั้ งหมดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมเป็นล าดับต่อไป 

แผนภาพบริบท 
แผ น ภ าพ บ ริ บ ท จ ะก ล่ าวถึ งค วาม สั ม พั น ธ์ ข อ ง 

กระบวนการท างานและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับระบบ 
และแสดงให้ถึงเส้นทางการไหลของข้อมูลดังนี ้

ระบบได้ท าการแบ่งผู้ใช้งาน ออกเป็นทั้งหมด 3 ล าดับ 

โดยมีการก าหนดสิทธิของการท างาน ภายในระบบของแต่
ละบุคคล มีความแตกต่างกัน จะแบ่งการท างานของแต่ละ
บุคคลดังนี ้

x ผู้จั ดการโครงการ เป็นบุคคลที่ ส าคัญที่ สุด ใน
โครงการ มีลักษณะโดนเด่นคือ มีความเป็นผู้น าสูง เป็นผู้
วางแผนโครงการเป็น เป็นคนช่างพูดคุยเจรจาต่อรอง 

x หัวหน้างานวิเคราะห์ธุรกิจ ควรจะมีความรู้ความ
เข้าใจทั้งทางเรื่องธุรกิจและความรู้ทางโปรแกรมมิ่ง ให้
ความส าคัญการจัดล าดับความส าคัญ มีความเป็นผู้น า กล้า
คิดและตัดสินใจ มีประสบการณ์การท างานด้านวิเคราะห์
ระบบ 

x นักวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น ความต้องการเชิงธุรกิจ ควร
จะมีความรู้ความเข้าใจทั้งทางเรื่องธุรกิจ เข้าใจการท างาน
ของโปรแกรมในเชิงหลักธุรกิจ มีความรอบคอบ 

แผนภาพแสดงการท างานของระบบ 
เป็นแผนภาพแสดงล าดับการท างานระบบ โดยจะแบ่ง

การท างานเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรก เป็นส่วนของการ
วิเคราะห์และวางแผนการท างาน เป็นส่วนของการจัดการ
ความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์งานที่รับมาจากลูกค้า
จะต้องปรับแก้ส่วนไหน จะกระทบกับโมดูลที่พัฒนาไปแล้ว
หรือไม่ ใช้ระยะเวลาพัฒนาระบบกี่วัน และในส่วนที่สอง 
คือการจัดการใบเสนอราคา หน้าที่หลักคือประเมินราคางาน
ให้ กับลูกค้ า  เมื่ อออกใบเสนอราคาให้ กับ ลูกค้ าแล้ ว 

ลูกค้าจะตั ดสินใจว่าจะยอมรับข้อเสนอราคาหรือไม่  
ถ้ายอมรับก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
เป็นล าดับถัดไป 

ภาพที่3.2 แผนภาพ Business Analyst Work Flow
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หัวหน้านักวิเคราะห์ธุรกิจ 

x เข้าสู่ระบบ
x สามารถระบุความต้องการของลูกค้า โดยการเพิ่ม, แก้ไข

ช่ือหัวข้อความต้องการของลูกค้า
x ส าม ารถค้ น ห าแ ละดู ค วาม ต้ อ งก ารขอ งลู กค้ า

จากลูกค้าได้
x สามารถค้นหาและดูใบเสนอราคา จากลูกค้าได้
x สามารถตรวจสอบและมีสิทธิในการอนุมัติความต้องการ

ของลูกค้า
x สามารถตรวจสอบและมีสิทธิในการอนุมัติ ใบเสนอราคา
นักวิเคราะห์ธุรกิจ 

x เข้าสู่ระบบ
x สามารถรับงานไปท า โดยงานนั้นจะต้องมีสถานะสถานะ

ความต้องการของลูกคา้ เป็น Open

x สามารถค้นหาและดูความต้องการของลูกค้า
x สามารถค้นหาและดูใบเสนอราคา
x สามารถเพิ่มรายละเอียดของโปรเจค จากการดูข้อมูล

ความต้องการของลูกค้า
x สามารถมี สิ ท ธิ ในก ารอนุ มั ติ ส ถานะ  (Ready for

review) ความต้องการของลูกค้า
ผู้จัดการโครงการ 

x เข้าสู่ระบบ
x สามารถตรวจสอบและมีสิทธิในการอนุมัติ ใบเสนอราคา
x สามารถค้นหาและดูข้อมูลความต้องการของลูกค้า   

จากลูกค้าได้
x ค้นหาและดูข้อมูลใบเสนอราคาได้

แผนภาพแสดงการท างานสถานะของระบบ 
เป็นแผนภาพสถานะ โดยในระบบจะมีหลายสถานะ จะ

แบ่งการท างานของแต่ละบุคคล 3 ต าแหน่ง โดยมีการ
ก าหนดสิทธิของการท างาน ดังภาพ 

ภาพที่3.3 แผนภาพ Business Analyst Status Work Flow

4. การทดสอบระบบ
มี ก ารท ด ส อบ ก าร ใช้ งาน ระบ บ  โด ย ผ ล ลั พ ธ์ ที่

ประสิทธิภาพดีขึ้นมาก สามารถช่วยลดระยะเวลาในการ
ท างานพนักงาน ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้อง 
โดยมีผู้ใช้งานท่ีทดสอบระบบดังรายชื่อต่อไปนี้ 

x คุณสนทยา  ยานา ต าแหน่งหัวหน้านักพัฒนาระบบ
บริษัทรังสิตซอฟต์ จ ากัด

x คุณจิราภรณ์ เจริญไชยสกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์
ระบบ บริษัทรังสิตซอฟต์ จ ากัด

x คุณศิรินาถ ไชยภูมิ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
บริษัทซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ากลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานระบบมี

ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการท างานของระบบ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น 
จึงส่งผลให้ทีมพัฒนาระบบต้องรับ Requirements และ
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ 
หากไม่มีการจัดเก็บความต้องการต่าง ๆของลูกค้า หรืองาน
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ที่เกิดมาจากการศึกษาความเป็นไปได้แลว้ จะท าให้เกิดความ
ล าบากขึ้นในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตาม
ความคืบหน้าของงาน หากต้องมาติดตามงานจากทุกคนใน
ทีมอาจจะต้องเสียเวลาในการท างานอื่น ๆ และอาจท าให้
เกิดการสูญหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ระบบ รวมถึงจะส่งผลต่อการวางแผนในการพัฒนาระบบใน
ภาพรวม จึงได้ท าการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้ เพื่อช่วย
ให้การท างานของทีมพัฒนาระบบง่ายขึ้นเนื่องจากมีการ
ก าหนดสถานะของการท างาน ท าให้หัวหน้างานทราบถึง
สถานะการท างานของโปรเจคนั้น ๆ ว่ามีความคืบหน้าถึง
มากน้อยเพียงใด แล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบงานนั้น และรู้วัน
ก าหนดส่งของโปรเจคที่ชัดเจน 

เนื่องจากระบบบริหารจัดการโครงการ เป็นระบบที่
จั ด ส ร้ า งขึ้ น ม าให ม่  เพื่ อ ให้ บ ริษั ท น า ไป ใช้ งาน โด ย 
มีข้อดีกว่าระบบอื่น ๆ ที่เคยมีดังต่อไปนี้ 

x มีการท างานเป็นล าดับขั้นตอน ตามขั้นตอนการ
ท างานของโปรแกรม ดังนั้นข้อมูลที่อยู่ในระบบจะมี
ความถูกต้องของข้อมูลที่สูง 

ปัญหาและอุปสรรค 
x เมื่อใช้งานระบบบนเว็บบราวเซอร์ ที่มีเทคโนโลยีใหม่

เช่น  Google Chrome, Mozilla Firefox หรือแม้แต่ 
Internet Explorer การแสดงผลบนหน้าจอจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไป

x ช่วงศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ลูกค้าได้
บอกถึงความต้องการที่ไม่ ชัดเจน สามารถเข้าใจได้
หลากหลาย ท าให้ เสี ย เวลาศึ กษาและวิ เคราะห์
ความต้องการของลูกค้า

x การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลที่ท าการออกแบบ
บางครั้ งยั งออกแบบ ไม่ ถู กต้ อ งเห มาะกั บ ระบ บ
ใน ขั้ น ตอน การพั ฒ น าโป รแกรม อาจต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตามความเป็นจริง

x เนื่องจากการพัฒนาระบบ บริษัทมีระบบตั้งต้นอยู่แล้ว
และให้นักศึกษาสหกิจไปสานงานต่อ ท าให้เสียเวลาใน
การไปศึกษาระบบ

x ระบบงานที่รับมาท าต่อเป็นระบบงานที่มีความซับซ้อน
และเทคโนโลยีบางอย่างเป็นเทคโนโลยีเก่า ท าให้การ
พัฒนาระบบบางอย่าง ไม่สนับสนุนกับเทคโนโลยีที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาค้นคว้าออกแบบและพัฒนาระบบท าให้
พบปัญหาและข้อจ ากัดบางประการจึงข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 
x ปัญหาที่พบคือ ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทในการพัฒนา

ระบบท าให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนาค่อนข้างมาก และท า
ให้ต้องศึกษาวิธีการพัฒนาระบบให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้งานเข้า
กับบริษัทได้

x นักศึกษาท่ีเข้ามาฝึกสหกิจศึกษากับทางบริษัทควรศึกษา
พื้นฐานและมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมหรือหลักการ
คิดเป็นกระบวนการพอสมควร นอกจากนั้นคือการมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน พร้อมที่จะเปิดรับการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

x นักศึกษาที่ เข้ามาฝึกสหกิจศึกษากับทางบริษัทควร
เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาใช้
ในการท างานและพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษากับทาง
บริษัท

x ระบบควรเพิ่มเติมในเรื่อง การน าเอกสารพิมพ์ออกจาก
x ระบบควรใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาใหม่ เพื่อให้ทันกับ

บราวเซอร์ 
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6. กิตติกรรมประกาศ
โครงการสหกิจศึกษาเรื่อง “ระบบบริหารจัดการ

โครงการ” ส าเร็จ ได้ด้วยความกรุณ าอย่างสูงยิ่ งของ 
อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์  โอสถานันต์กุล รองศาสตราจารย์ 
จักรภพ วงศ์ละคร และอาจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย 
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่คอยให้ค าแนะน าและ 
ให้ ค า ป รึ ก ษ า  เพื่ อ ให้ โค ร ง งาน นี้ มี ค ว าม ส ม บู ร ณ์ 
ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณบริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชันแนล
จ ากัด บริษัทในเครือซอฟสแควร์กรุป ที่ให้โอกาสผู้จัดท าได้
เข้ามาฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณ
คุณ ปัทมา วุฒิ อนั นท์ ชัย , คุณ มนั สพงศ์  ธาตุสุ วรรณ 
และคุณแววตา ตั้งเกียรติยั่งยืน และพี่ๆ ท่ีบริษัททุกท่านท่ีให้
ความรู้ และดูแลเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา คุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน 
รวมถึงผู้เขียนต าราเอกสารบทความต่างๆ ท่ีผู้จัดท าได้ศึกษา
ค้นคว้าและน ามาอ้ างอิ งในโครงการนี้  ขอบพระคุณ
ค าแนะน าและความช่วยเหลือต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่ได้
พัฒนาระบบข้ึนมาจนส าเร็จไปได้ด้วยดีอีกครั้ง 

ขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน 
ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ค าติชม เพื่อน ามาปรับใช้ในโครงงาน 
และขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ให้
ความรู้  ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี เพื่ อพัฒนา
โครงงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และสุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดท า
หวังว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง 
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โปรแกรมชุดฝึกการเคลื่อนไหวของแขนโดยใช้ซาฟีโร 
Training Program for the Movement of the Arm Using Sphero 

 
เบญญาภา ชยากร ัชระ ณัฐพล แ ง าลา และ ิ ันต์ ตั้ง ง ์เจริญ 

ภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์  
ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกล้าเจา้คุณท ารลาดกระบัง 

. .   . .   . .  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอโปรแกรมชุดฝึกแขน ส าหรับการท า

กายภาพบ าบัดผู้ป่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแขน โดยใช้เซ็นเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหว Razor IMU ร่วมกับแท็บเล็ต เพื่อ
ควบคุมทิศทางการวิ่งของซาฟีโร (Sphero) โดยโปรแกรมจะ
ใช้ข้อมูลการบิดหมุนจากเซ็นเซอร์ในการท าการฝึกควบคุม
ทิศทางของซาฟีโร โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ การฝึกการ
เคลื่อนไหวแขนข้ึนและลงเพื่อควบคุมให้ซาฟีโรวิ่งไปข้างหน้า
และถอยหลัง การฝึกการเคลื่อนไหวแขนไปด้านซ้ายและขวา
เพื่อควบคุมให้ซาฟีโรวิ่งไปทางซ้ายและขวา และการฝึก
เคลื่อนไหวแขนขึ้น-ลงและซ้าย-ขวา เพื่อควบคุมให้ซาฟีโรวิ่ง
ตามทิศทางของการเคลื่อนไหวของแขน จากผลการทดสอบ
ความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญด้านการกายภาพบ าบัดและ
บุคคลทั่วไปจ านวน 40 คนพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีเยี่ยม โดยมีค่าเฉลี่ยรวมจากผู้เขี่ยวชาญเท่ากับ 
3.34 และค่าเฉลี่ยรวมจากบุคคลทั่วไปเท่ากับ 3.57 สรุปได้
ว่าโปรแกรมชุดฝึกสามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
ในการช่วยท ากายภาพบ าบัด รวมทั้งสามารถเก็บข้อมูลการ
รักษาและสถิติผลคะแนนของผู้ป่วยได้ตามที่ต้องการ 
สามารถช่วยกระตุ้นการออกก าลังกายได้เป็นอย่างดี ใช้งาน
ง่าย สะดวกต่อการพกพา 
 
ค าส าคัญ: เซ็นเซ ร์การเคลื่ นไ  กายภาพบ าบัด 

 

Abstract 
The purpose of this paper present the training 

arm programs for physiotherapy patients about 

muscles of the arm. Using Razor IMU motion 

sensors with tablet. This program used an angle 

data for training and control the Sphero. This 

program has three type of training set. First, 

Training moving arms up and down for control 

Sphero to forward and backward. Second, 

Training moving arms left and right for control 

Sphero to left and right. Third, Training moving 

arms up-down and left-right for control Sphero 

according to the movement of the arm. The 

experimental results from forty physiotherapists 

and users were found that there is an average 

satisfaction level is excellent with 

physiotherapists have a total average is 3.34. And 

users have a total average is 3.57. The 

experimental results show this training program 

can use to physical therapy easily and effectively. 

Including it can collect information and statistical 

treatment of the patient as needed. It motivate 

to exercise as well and easy to portable. 
 
 Key Words: Motion Sensor, Physical Therapy 
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1. บทน า 

แขนเป็น ัย ะ นึ่ งที่มีค าม  าคัญ ย่างยิ่งในการ
ด ารงชี ิต มนุ ย์ต้ ง า ัยแขนและมื ในการเคลื่ นไ
ประก บการงานต่าง ทั้ง ิ้น าการบาดเจ็บข งกล้ามเนื้

รื าการกล้ามเนื้ ่ นแรง เป็น าเ ตุที่ท าใ ้ผู้ป่ ยไม่
ามารถใช้งานแขนได้ ย่างปกติ การท ากายภาพบ าบัดแขน

เป็นขั้นต นท่ี  าคัญ  า รับผู้มปีัญ าทางด้านการเคลื่ นไ  
เพราะเป็นขั้นต นที่ ามารถช่ ยฟื้นฟู มรรถภาพใ ้ผู้ป่ ย
กลับมาใช้งานแขนได้ดังเดิม แต่ในทางการแพทย์และการท า
กายภาพบ าบัดยังพบปัญ าเรื่ งค ามไม่ชัดเจนข งข้ มูล 
การเคลื่ น ไ ที่ ได้ จากการตร จ ัดการบ าบัดแขน  
เนื่ งจากการตร จ ัดการเคลื่ นไ ่ นมากยังคงใช้การ
ังเกตจากผู้เช่ีย ชาญโดยตรง ร มถึงผู้ฝึกกายภาพบ าบัด

เกิดค ามเบื่ น่ายกับการฝึกในรูปแบบเดิม ผู้พัฒนาได้
เล็งเ ็นถึงปัญ าต่าง ดังกล่า  จึงได้พัฒนาโปรแกรมชุดฝึก
การเคลื่ นไ ข งแขนที่ประยุกต์เข้ากับเซ็นเซ ร์ตร จจับ
การเคลื่ นไ    และซาฟีโร 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การฝึกกายภาพบ าบัด 
 กายภาพบ าบัด คื  การกระท าการช่ ยเ ลื ผู้ป่ ยเพื่
บ าบัด ป้ งกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเ ื่ ม มรรถภาพ รื
ค ามพิการข งร่างกาย ด้ ย ิธีการทางกายภาพบ าบัด เช่น 
การบริ ารร่างกาย รื ัย ะ ่ นใด ่ น นึ่งข งผู้ป่ ย 
โดยน า ุปกรณ์ รื บุคคลที่มีค ามรู้ ค ามเช่ีย ชาญในกาย
ท ากายภาพบ าบัดมาช่ ยในการฝึก ซึ่ง ุปกรณ์ที่ใช้ในการ
กายภาพบ าบัดนั้นมี ลายรูปแบบ แต่เนื่ งจาก ุปกรณ์ที่มี
ขนาดใ ญ่และราคา ูง ท าใ ้ผู้ป่ ยไม่ ามารถเข้าถึงการ
กายภาพบ าบัดได้เท่าที่ค ร ร มถึงค ามเบื่ น่ายจากการ
ท าการบ าบัด จึงท าใ ้ผู้ป่ ยขาดแรงจูงใจในการฝึก ดังนั้น
ผู้พัฒนาจึงได้ประยุกต์ ุปกรณ์ที่ใช้ตร จจับการเคลื่ นไ
ข งแขนด้ ยเซ็นเซ ร์ตร จจับการเคลื่ นไ    
ซึ่ง   จะ ่งข้ มูลทิ ทางการเคลื่ นไ ข งแขน

ไปประม ลผลในโปรแกรมเพื่ ั่งการใ ้ซาฟีโร ิ่งไปตาม
ทิ ทางที่ก า นด    

 
รูปที่ 1. การกายภาพบ าบัดด้วยซาฟีโร 

2.2 เซ็นเซอรต์รวจจับการเคลื่อนไหว Razor IMU 
เซ็น เซ ร์    ผลิ ต โดยบริ ั ท    

 . ใช้ในการ ัดการ มุนร บแกน  ( ) 
การ มุนร บแกน  ( ) และการ มุนร บแกน  
( ) จาก  โดยทั้ง  ค่านั้นมีค่า ยู่ ในช่ ง 

 ง า ่งข้ มูลผ่าน ัญญาณ  ด้ ยค ามถี่ 
 ครั้งต่ ินาทีประก บกับ เซ็นเซ ร์รับ ่ง ัญญาณ 

 และแบ ต เต รี่    .  ขน าด 
  ท างานร่ มกับโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ต 

โดยเซ็นเซ ร์ถูกบรรจุในกล่ งกันกระแทกชนิดแข็ง ร่ มกับ
ายรัดแขนเพื่ ยึดเซ็นเซ ร์ใ ้แนบกับแขน เพื่ ค าม

แม่นย าในการ ัด ง าการ มุน  

 
รูปที่ 2. สายรัดแขนประกอบเซ็นเซอร์และลักษณะข้อมูลจาก

เซ็นเซอร ์

2.3 ซาฟีโร 
 ซาฟีโรเป็น ุ่นยนต์ทรงกลมที่ กแบบโดยบริ ัท ซาฟีโร
มีลัก ณะลูกบ ลกลม ีขา  ามารถ มุน รื กลิ้งตาม
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ค ามเร็ ที่ก า นด และเปลี่ยน ี โดยใช้การค บคุมด้ ย
มาร์ทโฟน รื แท็บเล็ตผ่าน ัญญาณ  ามารถ

เขียนโปรแกรม ั่งการท างานได้   ภา า คื   
 และ   

 
รูปที่ 3. ซาฟีโร 

 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในปี  .  และคณะ  ได้มีการ

ใช้เซ็นเซ ร์   ติดที่บริเ ณกล้ามเนื้ ลัง ่ นบน
และ ่ นล่าง เพื่ ารูปแบบการ ิงก ล์ฟและจ าแนก
รูปแบบการ ิงจากผู้มีประ บการณ์และผู้ เล่นทั่ ไป 
งาน ิจัยนี้แ ดงใ ้เ ็น ่าเซ็นเซ ร์   ามารถใช้
ัดการเคลื่ นไ ข งร่างกายได้  ามารถใช้ลดค าม

คลาดเคลื่ นจากการ ังเกตโดยผู้เชี่ย ชาญโดยตรง 
ในปี   กัณธิมา เรื งชัยรั มี  และคณะ  ได้
กแบบชุดฝึกการเคลื่ นไ แขน โดยน าเ าลีฟโมช่ันซึ่ง

เป็นเซ็นเซ ร์ตร จจับการเคลื่ นไ ข งมื และนิ้ มา
ประยุกต์ใช้ เพื่ ฝึกการใช้แขน ยิบจับ ิ่งข งไปยังต าแ น่ง
ที่ก า นด และฝึกการเคลื่ นไ นิ้ มื  ผลปรากฏ ่า
ามารถช่ ยบ าบัด าการผิดปกติข งแขน มื และนิ้ มื ได้ 

ในปี  ีรภัทร ปรีชาเดช และคณะ  ได้มีการใช้
เซ็นเซ ร์   ในการพัฒนาโปรแกรมฝึกการทรงตั
บนแท็บเล็ต ลดค ามเบื่ น่ายจากการท ากายภาพบ าบัด
เป็นเ ลาด้ ยรูปแบบเกมการฝึกและ ามารถบันทึกผลการ
ฝึกเพื่ ใช้ ิเคราะ ์ผลการฝึกในแต่ละครั้ง 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ศึกษา ค้นคว้าและเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

) ึ ก า ตั ย่ า ง โ ป ร แ ก ร ม ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ท า
กายภาพบ าบัดข งผู้ที่ท า ิจัยขึ้นมา เพื่ เป็นแน ทางในการ
พัฒนาระบบใ ้มีค ามน่า นใจมากยิ่งข้ึน 

) ึก าค้นค ้าข้ มูลที่ใช้ในการจัดท าโปรแกรม การ
ใช้งานเซ็นเซ ร์ตร จจับการเคลื่ นไ    และ
การใช้งานซาฟีโร 

) ึก าโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมชุดฝึก
การเคลื่ นไ ข งแขน ร มถึงข บเขตค าม ามารถข ง
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่ ประยุกต์ใช้งานใ ้เ มาะ มกับการ
ท ากายภาพบ าบัดในรูปแบบข งแ ปพลิเคชัน 

3.2 การวิเคราะห์และการออกแบบโปรแกรม 
ในการ ิเคราะ ์และการ กแบบโปรแกรมชุดฝึกการ

เคลื่ นไ ข งแขน ผู้พัฒนาเลื กใช้เครื่ งมื ภา า  
ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่ ท างานบน ุปกรณ์แท็บเล็ต
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์  เครื่ ง กับเซ็นเซ ร์ตร จจับ
ค ามเคลื่ ไ   ตั  และ   ตั  โดยโปรแกรมจะ
ท า น้าที่ รับค่าที่ เซ็นเซ ร์ ่งผ่าน ัญญาณ  
จากนั้นจึง ่งค่าดังกล่า ไปประม ลผลการฝึก และจัดเก็บผล
ดังกล่า  า รับนักกายภาพบ าบัดเพื่ ใช้ในการ ิเคราะ ์ผล
การฝึก โดยโครง ร้างข งโปรแกรมชุดฝึกการเคลื่ นไ
ข งแขน โดยใช้เซ็นเซ ร์ตร จจับค ามเคลื่ นไ เพื่
ค บคุมทิ ทางข งซาฟีโร ประก บด้ ย  ่ น แ ดงดังรูป
ที่  

 

 
รูปที่ 4. โครงสร้างการท างานของโปรแกรมชุดฝึก 
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 เพื่ ธิบายใ ้เข้าใจถึงระบบที่จะพัฒนาจึงเขียนเป็น 

   และ   ธิบ าย
ล าดับการท างานข งแ ปพลิเคชัน ดังรูปที่   และ  

 
รูปที่ 5. Use Case Diagram ของโปรแกรมชุดฝึก 

จากรูปที่  การท าการฝึกกายภาพบ าบัด เริ่มจากนัก
กายภาพบ าบัดท าการ  เข้า ู่โปรแกรม เพื่ เพิ่มข้ มูล
ผู้ป่ ย จากนั้นจึงเลื กชุดฝึกใ ้แก่ผู้ป่ ย นักกายภาพและ
ผู้ป่ ย ามารถติดตามผลลัพธ์การฝึกผ่านแท็บเล็ตเพื่
พิจารณาแผนการฝึกใน นาคต  
 

 
รูปที่ 6. Sequence Diagram การเลอืกแบบฝึกให้แก่ผู้ป่วย 

 
 จากรูปที่  เมื่ นักกายภาพบ าบัดท าการล็ ค ินเข้า ู่
ระบบ โปรแกรมจะตร จ บค ามถูกต้ งข งข้ มูลนัก
กายภาพบ าบัด เมื่ เข้า ู่ระบบแล้  จะแ ดงรายช่ื ผู้ป่ ยที่

นั ก ก าย ภ าพ บ าบั ด ท าก ารล งท ะ เบี ย น เ า ไ ้  นั ก
กายภาพบ าบัด ามารถเลื กรายช่ื ผู้ป่ ยและเลื กชุดแบบ
ฝึกใ ้กับผู้ป่ ย จากนั้นนักกายภาพบ าบัดจะต้ งตั้งค่าเ ลา
และจ าน นครั้งในการฝึก เมื่ เริ่มการฝึกเซ็นเซ ร์จากคนไข้
จะ ่งค่าการเคลื่ นไ ข งแขนมายังตั โปรแกรม จากนั้น
โปรแกรมจะ ่งค า ั่งไปที่ซาฟีโร เพื่ ใ ้ซาฟีโรเคลื่ นที่ตาม
ทิ ทางข งแขน โดยจะมีการตร จนับการเคลื่ นไ ข ง
แขน ซึ่งท าใ ้นักกายภาพบ าบัด ามารถดูผลการฝึกข ง
ผู้ป่ ยได้ ่าผู้ป่ ยนั้น ามารถฝึกได้ตามที่นักกายภาพตั้งค่าไ ้

รื ไม่ และนักกายภาพบ าบัด ามารถแ ดงค ามคิดเ ็น
และบันทึกข้ มูลเพื่ เก็บประ ัติการฝึกได้ 
 

 
รูปที่ 7. Sequence Diagram การแสดงประวัติการท า

กายภาพบ าบัดของผู้ป่วย 
 
 จากรูปที่  ในการดูรายงานประ ัติการฝึกข งผู้ป่ ย นัก
กายภาพบ าบัดจะต้ งท าการล็ ค ินเข้า ู่ระบบ โปรแกรม
จะตร จ บค ามถูกต้ งข งข้ มูลนักกายภาพบ าบัด เมื่
เข้ า ู่ ร ะ บ บ แ ล้  จ ะ แ ด งร าย ช่ื ข งผู้ ป่ ย  นั ก
กายภาพบ าบัด ามารถเลื กรายช่ื ผู้ป่ ยเพื่ เข้าดูประ ัติ
การฝึกข งผู้ป่ ย ซึ่งนักกายภาพบ าบัด ามารถน าข้ มูลไป
พิจารณาแน ทางการฝึกใน นาคตได้ 

3.3 การออกแบบฐานข้อมูล 
นักกายภาพบ าบัด ามารถจัดการข้ มูลผู้ป่ ยและบันทึก

ค ามก้า น้าทางการฝึกข งผู้ป่ ยในแต่ละครั้งการฝึกได้ 
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โดยจะแ ดงข้ มูลค าม ัมพันธ์ข งข้ มูลในฐานข้ มูล 
แ ดงดังรูปที่  

 
รูปที่ 8. Entity Relationship Diagram ของโปรแกรมชุดฝึก 

 จากรูปที่  ในการ กแบบฐานข้ มูล จะมีการเก็บ
ข้ มูลร ั ผู้ใช้งานข งนักกายภาพบ าบัด เพื่ ใช้เป็นร ั
 า รับท าการล็ ค ินเข้า ู่ระบบ โดยที่นักกายภาพบ าบัด
ามารถเพิ่มรายช่ื ผู้ป่ ยได้ ลายคน ซึ่งผู้ป่ ยแต่ละคนจะมี

ร ั ประจ าตั ที่ไม่ซ้ ากัน นักกายภาพบ าบัด ามารถเลื ก
แบบฝึกใ ้กับผู้ป่ ย โดยจะมีการบันทึกผลการฝึกในแต่ละ
ครั้งไ ้เป็นประ ัติการรัก า เพื่ ใ ้นักกายภาพ ามารถดู
ประ ัติการรัก าย้ น ลังได้ 

3.4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน  
ขั้นต นการพัฒนาโปรแกรมชุดฝึกการเคลื่ นไ ข ง

แขน โดยใช้เซ็นเซ ร์ตร จจับการเคลื่ นไ เพื่ ค บคุม
ทิ ทางข งซาฟีโร โดยพัฒนาขึ้นด้ ยโปรแกรม  

 และภา าที่ใช้ในการพัฒนาคื ภา า  ในการ
จัดการฐานข้ มูล  จะใช้ภา า  ในการติดต่ กับ
ฐานข้ มูลภายในโปรแกรม  

3.5 การทดสอบแอปพลิเคชัน 
 งาน ิ จั ย นี้ ผู้ ิ จั ย ได้ ท าก ารท ด บ ชุ ด ุ ป ก รณ์ 
ประก บด้ ย ายรัดแขน  ชุดประก บเข้ากับเซ็นเซ ร์ 

   ชุด  ท างานร่ มกับ โปรแกรม ชุดฝึกการ
เคลื่ นไ แขนและซาฟีโร ทดล งกับผู้ที่มีค ามรู้และ
ประ บการณ์ทางด้านการท ากายภาพบ าบัด  โดยใ ้ผู้

ทด บใ ่ ายรัดแขนที่ประก บเข้ากับเซ็นเซ ร์ ท าการ
เคลื่ นไ แขนตามแบบฝึก และใ ้ผู้เช่ีย ชาญ ังเกตการ
ต บ น งข งซาฟีโร และบันทึกผลการฝึกเพื่ เก็บประ ัติ
การรัก า  
 

 
รูปที่ 9. การทดสอบโปรแกรม 

 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

4.1 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการพัฒนาโปรแกรมชุดฝึกการเคลื่ นไ ข งแขน 
โดยใช้เซ็นเซ ร์ตร จจับการเคลื่ นไ เพื่ ค บคุมทิ
ทางการ ิ่งข งซาฟีโรการท างานข งโปรแกรมแบ่ง กเป็น 
 ่ น ลัก  ดังน้ี 

) ่ นข งรายช่ื ผู้ป่ ย คื  ่ นแรกเมื่ เข้า ู่แ ป
พลิเคชัน เพื่ ใ ้ผู้เช่ีย ชาญด้านการท ากายภาพบ าบัดเลื ก
รายช่ื ข งผู้ป่ ยที่ต้ งการใ ้ท ากายภาพบ าบัด รื ท าการ
จัดการข้ มูลผู้ป่ ย แ ดงดังรูปที่  

 
รูปที่ 10. หน้าจอแสดงรายช่ือผู้ป่วย 

1633



       ( )  
 

 
) ่ นข งเมนูแบบฝึก คื  ่ นที่ใ ้ผู้เช่ีย ชาญเลื ก

แบบฝึกที่ต้ งการใ ้ผู้ป่ ยท าการกายภาพบ าบัด แ ดงดังรปู
ที่  และ  

 
รูปที่ 11. เมนูหลัก 

 
รูปที่ 12. เมนูแบบฝึก 

) ่ นข ง น้าจ แบบฝึก คื  ่ นที่ใ ้ผู้เช่ีย ชาญ
ก า นดการตั้งค่าการฝึกต่าง ใ ้เ มาะ มกับผู้ป่ ย และใ ้
ผู้ป่ ยท าการกายภาพบ าบัดตามการตั้งค่าข งผู้เช่ีย ชาญ 
ร มถึงบันทึกข้ มูลการฝึกในแต่ละครั้ง แ ดงดังรูปที่  

 
รูปที่ 13. หน้าจอแบบฝึก 

) ่ นประ ัติการฝึกข งผู้ป่ ย คื  ่ นท่ีแ ดงประ ัติ
การฝึ กข งผู้ป่ ยที่ ท าการกายภาพบ าบั ด  ซึ่ งท าใ ้
ผู้เช่ีย ชาญ ามารถดูผลการฝึกย้ น ลังได้ และ ามารถน า
ข้ มูลไป ิเคราะ ์แน ทางการฝึกต่ ไป แ ดงดังรูปที่  

 
รูปที่ 14. หน้าจอแสดงประวัติการฝึกของผู้ป่วย 

4.2 ผลการทดสอบโปรแกรม 
 การทดล งเพื่ ประเมินค ามพึงพ ใจต่ การใช้งาน
โปรแกรมชุดฝึกการเคลื่ นไ ข งแขน โดยใช้ เซ็นเซ ร์
ตร จจับการเคลื่ นไ เพื่ ค บคุมทิ ทางการ ิ่งข งซาฟีโร 
โดยการประเมินจะแบ่ง กเป็น  ่ นคื  ่ นที่  ค าม
พึงพ ใจต่ การใช้งานโปรแกรมชุดฝึกการเคลื่ นไ ข ง
แขนจากผู้ที่มีค ามรู้และประ บการณ์ ในด้านการท า
กายภาพบ าบัดจ าน น  คน และ ่ นที่  ค ามพึงพ ใจ
ต่ การใช้งานโปรแกรมชุดฝึกการเคลื่ นไ ข งแขนจาก
บุคคลทั่ ไปจ าน น  คน ซึ่งระดับเกณฑ์ค ามพึงพ ใจ
แ ดงดังตารางที่  

ตารางที่ 1. ระดับเกณฑ์ความพึงพอใจ 
ช่วงคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

.  ขึ้นไป ดีเยี่ยม 
.   .  ดี 
.   .  ปานกลาง 

ต่ าก า่ .  ปรับปรุง 
 
 ่ นที่  ค ามพึงพ ใจต่ การใช้งานโปรแกรมชุดฝึก
การเคลื่ นไ ข งแขนจากผู้ เช่ีย ชาญในด้านการท า
กายภาพบ าบัด มี ั ข้ ในการประเมิน แ ดงดังตารางที่  
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ตารางที่  2. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
โปรแกรมชุดฝึกการเคลื่อนไหวของแขนจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
1.แอปพลิเคชันใช้งานง่าย 
.  เรียนรู้และท าค ามเข้าใจในการใช้งานได้ง่าย .  
.  เกิดค ามเคยชินในการใช้งานได้ ยา่ง ่ งไ  .  
.  เข้าใจ ิธกีารปฏบิัติแต่ละชุดแบบฝึกได้ง่าย .  

2.ประสิทธภิาพของแอปพลิเคชัน 
.  แ ปพลิเคชันมีประ ิทธิภาพในการช่ ยท า

กายภาพบ าบัดได ้
.  

3.ข้อมูลของแอปพลิเคชัน 
.  ข้ มูลที่ได้จากการท ากายภาพบ าบดัเป็นข้ มูล

ที่ถูกต้ งและน่าเช่ื ถื  
.  

.  เก็บข้ มูลประ ัตกิารรัก าข งผู้ป่ ยได้
ครบถ้ น 

.  

.  เก็บ ถิติผลคะแนนข งผู้ป่ ยตามทีต่้ งการ .  
เฉลี่ยรวม 3.34 

 
่ นที่  ค ามพึงพ ใจต่ การใช้งานโปรแกรมชุดฝึก

การเคลื่ นไ ข งแขนจากบุคคลทั่ ไป มี ั ข้ ในการ
ประเมิน แ ดงดังตารางที่   

ตารางที่  3. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
โปรแกรมชุดฝึกการเคลื่อนไหวของแขนจากบุคคลทั่วไป 

รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
.เรียนรู้และท าค ามเข้าใจในการใช้งานได้ง่าย .  
.เกิดค ามเคยชินในการใช้งานได้ ย่าง ่ งไ  .  
.เข้าใจ ิธีการปฏิบัติแต่ละชุดแบบฝึกได้ง่าย .  

เฉลี่ยรวม 3.57 

5. สรุป 
 งาน ิจัยนี้น าเ น โปรแกรมชุดฝึกการเคลื่ นไ แขน 
 า รับท ากายภาพบ าบัด โดยใช้เซ็นเซ ร์ตร จจับการ

เคลื่ นไ    เพื่ ค บคุมทิ ทางข ง  
โดยใช้ข้ มูลการบิด มุนข งเซ็นเซ ร์ในการท าการฝึก 
ผู้พัฒนาได้ กแบบและพัฒนา  แบบฝึกคื  การฝึกการ
เคลื่ นไ แขนขึ้น การฝึกการเคลื่ นไ แขนไปด้านซ้าย
และข า และการฝึกการเคลื่ นไ แขนทุกทิ ทาง ซึ่งได้

ประยุกต์โปรแกรมเข้ากับ  เพื่ ค บคุมใ ้  
ิ่งไปตามทิ ทางที่ก า นดตามการเคลื่ นไ ข งแขน ซึ่ง

เป็นลูกเล่นท่ีน่า นใจ ามารถช่ ยกระตุ้นการฝึกได้ 
 จากผลการทด บการใช้งานโดยกลุ่มตั ย่าง พบ ่ามี
ระดับค ามพึงพ ใจต่ การใช้งานโปรแกรมจากผู้เช่ีย ชาญ
ยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  และมี

ระดับค ามพึงพ ใจต่ การใช้งานโปรแกรมจากบุคคลทั่ ไป
ยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  รุปได้ ่า

ผู้ใช้งาน ามารถเรียนรู้และท าค ามเข้าใจในการใช้งานได้
ง่าย เกิดค ามเคยชินในการใช้งานโปรแกรมได้ ย่าง ่ งไ  
ามารถเข้าใจ ิธีการปฏิบัติแต่ละชุดแบบฝึกได้ง่าย และแ ป

พลิเคชันมีประ ิทธิภาพในกายช่ ยท ากายภาพบ าบัด 
ร มทั้ง ามารถเก็บข้ มูลการรัก าและ ถิติผลคะแนนข ง
ผู้ป่ ยได้ตามที่ต้ งการ 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ข ข บคุณ ดร. รชาติ  เฉิดชมจันทร์ คณ บดีคณะ
กายภาพบ าบัดม า ิทยาลัยรัง ิต ที่มี ่ นช่ ยในการ

กแบบโปรแกรมและใ ้การ นับ นุนข้ มูลด้านการท า
กายภาพบ าบัดในผู้ป่ ยเกี่ย กับกล้ามเนื้ แขน 

7. เอกสารอ้างอิง 
 กายภาพบ าบัดคื ะไร. . นไลน์ . แ ล่งที่มา: 

:// . . . . / / /
.  เข้าถึงข้ มูล ันท่ี  มีนาคม  

 ีรภัทร ปรีชาเดช ักดิ์ ิทธิ์ โล่ ุ รรณกุล ชัยรัตน์ ด งดี 
ิ ันต์ ตั้ง ง ์เจริญ  โปรแกรมฝึกการทรงตั บนแท็บ

เล็ต  การประชุมเครื ข่าย ิ กรรมไฟฟ้า ครั้งที่  
(  )  ชลบุรี   พฤ ภาคม  น้า 

  . 
   . . น ไ ล น์ . แ ล่ ง ที่ ม า : 

:// . . /
/ / เข้าถึงข้ มูล ันที่  มีนาคม 
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 .   .    

       
     

 ( )     
   .   ( ):   

 
 กัณธิมา เรื งชัยรั มี จิตเจียระไน พานิชชาติ จิร รรธ 
ตุ้ม รี ิ ันต์  ตั้ ง ง ์ เจริญ  โปรแกรมชุดฝึกการ
เคลื่ นไ ข งแขนโดยใช้ลีฟโมช่ัน  โครงการประชุม
ิชาการปริญญาตรีด้านค มพิ เต ร์ภูมิภาค าเซียน 

ครั้งท่ี  (  )  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเตรียมอาหารส าหรับผู้เยี่ยมเยือน  
A Development of Food for Guest management system 

 
าทิตยา ิริยา และทั นีย์ เจริญพร  

คณะ ิทยาการ าร นเท  ม า ิทยาลัยบรูพา จัง ัดชลบรุี 
. . .  . . .  

 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเตรียมอาหาร
ส าหรับผู้เยี่ยมเยือนพัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้ร้องขอให้จัดเตรียมผ่านระบบเครือข่ายแทนการใช้
กระดาษ ขั้นตอนการปฏิบัติและการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
ของบัญชีป้องกันข้อผิดผลาดและการทุจริตเรื่องค่าใช้จ่าย
ของอาหารที่ร้องขอ ตลอดจนสามารถสร้างรายงานได้ทันที
และถูกต้อง ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเตรียมอาหารส าหรับผู้
เยี่ ยม เยือนพัฒนาโดยใช้ภาษาซีชาร์ป  ใช้ฐานข้อมู ล
ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ และเครื่องมือท่ีใช้ในการ
พัฒนาระบบ คือ ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ 

 
ค าส าคัญ เตรียม า าร  ระบบ าร นเท  การจัด า าร
ใ ้แขกผู้มาเยื น 

 
Abstract 

The research aims to develop a food for guest 
management system in order to facilitate the 
process of food for guest requesting. For 
preventing corruption on request’s expense, the 
system is automatically linked to accountant 
data for virtual payment process. The system is 
developed by using C# with Microsoft Visual 
Studio and Microsoft SQL Server. Paper 
consumption reduction, prompt and proper 

management and report are also the result of the 
development 
 
Keywords:    

      
 
1. บทน า  
 บริ ัทที่จัด า ารใ ้กับพนักงานแบบจ ากัด มักใ ้
ค าม  าคัญกับการ ั่ง า ารใ ้กับแจกผู้มาเยื นจึงต้ งมีกฏ 
ข้ ปฏิบัติร่ มกัน เพื่ ใ ้เกิดค ามเป็นระเบียบในการข รับ
บริการ การจัดเตรียม า ารแต่ละครั้งต้ งมีการ นุมัติจาก
ผู้จัดการ รื ั น้างานข งแต่ละ ถานท่ี ากบริ ัทมีการ
ด าเนินการด้ ยกระดา มักจะมีค ามล่าช้าในการ นุมัติ 
และการเก็บประ ัติในการร้ งข ใ ้เตรียม า าร ูญ าย 
การร้ งข า ารนี้บางบริ ัทจะมีค่าใช้จ่ายจึงต้ งเช่ื ม
ฐานข้ มูลกับแผนกบัญชีในบริ ัท และที่  าคัญรายงานการ
ร้ งข ใ ้เตรียม า าร และค่าใช้จ่ายจะต้ งถูกต้ ง เรียกได้
ทุกเ ลา การพัฒนาระบบเพื่ จัดเตรียม า ารผู้เยี่ยมเยื นนี้ 
 าน ยค าม ะด กใ ้กับกระบ นการร้ งข า าร ร มทั้ง

รายงาน และการค าน ณค่าใช้จ่าย ่ นต่ ไปจะกล่า ถึง 
 
2. หลักการ เครื่องมือ และภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

2.1 หลักการเบื้องต้นในการจัดเตรียมอาหาร 
  เรื่ งที่ต้ ง ึก าก่ นการจัดเตรียม า ารเพื่ พัฒนาใ ้
เป็นทัก ะเรียก ่า งจรการท างานบริการ   แบ่ง กเป็น 
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 ช่ ง  ได้ แ ก่  ช่ งแ รก เป็ น ก าร เต รี ย มการ  บ ริ ก าร 

(   ) มีผู้ข ใช้บริการ พนักงาน รื
ผู้ดูแลต้ งมีค ามรู้ ลั ก  ย่าง คื  รายการ า าร 
โครง ร้างรายการ า าร การจ าแนกประเภท า ารและ
เครื่ งดื่ม ช่ งที่ ง เป็นช่ งข งการใ ้บริการ ลังจากที่
จัดเตรียมรายการ า ารที่ร้ งข บริการเรียบร้ ยแล้  ก็ถึง
ช่ งข งการใ ้บริการ ซึ่ง ิ่ง  าคัญที่ต้ งค านงึถึงในช่ งนี้ คื  
ล าดับการใ ้บริการ และช่ ง ุดท้าย รื ช่ งที่ ามเป็นการ
รายงานผลการใ ้บริการ ( ) เช่น รุปย ดการบริการ 
ระดับค ามพึงพ ใจการใ ้บริการ เพื่ พัฒนามาตรฐานใน
การบริการ นาคต  

 
รูปที่ 1 งจรการท างานบริการ 

2.2 Microsoft Visual Studio 

ไม โครซ ฟท์  ิ ช ล ตู ดิ โ  คื  พัฒ นาขึ้ น โดย
ไมโครซ ฟท์ซึ่ งเป็น เครื่ งมื ที่ ช่ ยพัฒนาโปรแกรม
ค มพิ เต ร์ เ ็บไซต์ เ ็บแ ปพลิเคชัน และเ ็บเซ ร์ ิซ 
ระบบที่ร งรับการท างานนั้นมีไมโครซ ฟท์ ินโด ์ พ็ ค
เกตพีซี โทร ัพท์เคลื่ นที ่และเ ็บเบรา ์เซ ร์  

2.3 Microsoft SQL Server  

 ไมโครซ ฟท์ เ คิ แ ล เซิร์ฟเ ร์ คื  ระบบใน
การบริ ารจัดการฐานข้ มูลข งไมโครซ ฟท์ โดยเป็นใน
รูปแบบ      

รื ที่เรียก ่า  ซึ่งจะเป็นการจัดการข้ มูลใ ้กับ
ผู้ใช้บริการต่าง  ร งรับการท างานได้จ าน นมาก และมี
ค าม ามารถเทียบเท่ากับระบบฐานข้ มูล ลายชนิด เช่น 

   เป็นต้น  
 

2.4 ASP.NET MVC 

 เ เ พี ด ทเน็ต เ ็ม ีซี คื  เฟรมเ ิร์คเพื่ ใช้ใน
การ ร้างเ ็บแ ปพลิเคชัน แน ค ามคิดข ง เ ็ม ีซีดีไซน์
แพตเทิร์นจะจัดการแยก น้าที่ข ง งค์ประก บในแ ป
พลิเคชัน กเป็น ่ น  เพื่ ใ ้ ะด ก ร ดเร็  และง่ายขึ้น 
ในการพัฒนาขยายระบบเพิ่มเติม ร มถึงท าใ ้การทด บ
แ ปพลิเคชัน เป็น ่ น  ได้โดยไม่กระทบ รื ใ ้กระทบ
น้ ยที่ ุดกับ ่ น ื่น  

2.5 Bootstrap Version 2.3.2 

  ที่ช่ ยใ ้การพัฒนาเ ็บไซต์
เร็ ขึ้ น  ะด ก และเป็ นระบบมากขึ้ น  ซึ่ งถ้ าใช้ งาน 

 จะไม่ต้ งเขียนโค้ดเ งทั้ง มด ท าค ามเข้าใจ
การเรี ย ก ใช้  เ ช่น     เป็ นต้ น  ิ่ งที่ 

 ไ ค้ื   
     จ าน น   ค ลั ม น์ 

ามารถเลื กใช้ได้ทั้งแบบ  และแบบ  
     ใช้เพื่    

ใน ่ นพื้นฐาน เช่น     
 

    ิ่ งที่ ใช้งานบ่ ยครั้ง 
เช่น   และ  

    ต่ าง  เช่น   
 รื   

 
2.6 ภาษา C# 

ภา าโปรแกรมแบบ ลายโมเดล ท่ีใช้ระบบชนิดข้ มูล
แบบรัดกุม  (  ) และ นับ นุนการเขียน
โปรแกรมเชิงค า ั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกา  การ
เขี ยน โปรแกรมเชิ งฟั งก์ ชัน  การเขี ยน โปรแกรมเชิ ง
กระบ นการ การเขียนโปรแกรมเชิง ัตถุ (แบบคลา ) และ
การเขียนโปรแกรมเชิง ่ นประก บ พัฒนาเริ่มแรกโดย
บริ ัทไมโครซ ฟท์เพื่ ท างานบนด ตเน็ตเฟรมเ ิร์ก โดยมี
แ นเด ร์ เ ล ์เบิร์ก (  ) เป็น ั น้า
โครงการ มีรากฐานมาจากภา าซีพลั พลั  ( ) และ
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ภา า ื่น  (โดยเฉพาะภา าจา า) โดยมีจุดมุ่ง มายใ ้เป็น
ภา า มัยใ ม่ที่ไม่ซับซ้ น ใช้งานได้ทั่ ไป และเป็นเชิง ัตถุ
เป็น ลัก ขณะเดีย กันก็ลดค ามซับซ้ นในโครง ร้างข ง
ภา าลง  

2.7 Language Integrated Query (LINQ) 

   คื   ที่พัฒนา
โดยบริ ัท  เพื่ ต บโจทย์ในการแปลงผลลัพธ์
ข งการคิ รีจากฐานข้ มูลมา ยู่ในรูปแบบ บเจ็กต์ ีกทั้ง
รูปแบบการเขียนจะคล้ายกับ  ท าใ ้ ามารถค้น า 
รื จัดเรียงข้ มูลได้ง่าย   

2.8 JavaScript Language 

ภา าจา า คริปต์ (  ) คื  ภา า
โปรแกรมที่ มี โครง ร้างคล้ ายภา าซี  ท า น้ าที่ แปล
ค าม มาย และด าเนินการทีละค า ั่ง ภา านี้มีช่ื เดิม ่า 

 เพื่ ช่ ยใ ้เ ็บเพจ ามารถแ ดงเนื้ าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามเง่ื นไข ภาพแ ดล้ มที่แตกต่างกัน 

รื โต้ต บกับผู้ใช้ได้มากขึ้น เพราะภา า  ที่เป็น
ภา าพื้นฐานข งเ ็บเพจท าได้เพียง ่ นแ ดงข้ มูล  

2.9 Hypertext Markup Language 

เป็นภา า ลักท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งพัฒนาขึ้น
มาจากภา า  (    

) เป็นภา ามาตรฐานที่ ใช้พัฒนาเ ก ารใน
รูปแบบข งเ ็บเพจบนระบบเครื ข่าย ินเท ร์เนต ปัจจุบัน
มีการพัฒนาและก า นดมาตรฐานโดย งค์กร   

  ( ) ในการเรียกใช้เ ก ารเ ล่านี้ท า
ได้ โดยการใช้ โปรแกรมเ ็บ เบรา ์ เซ ร์  เช่น   

     เป็ น
ต้น ข้ ดีข ง  คื ามารถใช้ได้กับเครื่ งค มพิ เต ร์ 
และระบบปฏิบัติการได้ ลาก ลายชนิด  

 

 

3. วิธีการด าเนินงาน 

 ในการพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ จัดเตรียม า าร
 า รับผู้ เยี่ ยม เยื น  (     

) จะต้ งมีการ ิเคราะ ์ และ กแบบใ ้คร บคลุม
กับค ามต้ งการข งระบบทั้ง มดการ ิเคราะ ์ กแบบที่
ดีจะ ่งผลใ ้ระบบ ามารถลดข้ ผิดพลาดในการท างานได้ 
ซ ฟต์แ ร์มีประ ิทธิภาพ มีค ามถูกต้ ง ซึ่งจะมี ิธีการ
ด าเนินการดังต่ ไปนี้  
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 จากการ ึก า และ ิเคราะ ์การท างานข งพัฒนา
ระบบ าร นเท เพื่ จัดเตรียม า าร  า รับผู้เยี่ยมเยื น 
(     ) มีการ ิเคราะ ์
ปัญ า ข บเขตข งระบบใ ้ละเ ียด คร บคลุม ดคล้ ง
กับ ัตถุประ งค์ที่ก า นดไ ้ การ ิเคราะ ์และ กแบบ
ระบบที่ดีนั้น ช่ ยลดปัญ าที่ าจจะเกิดขึ้นในระ ่างที่
พัฒนาโปรแกรม และช่ ยท าใ ้ตรงตามค ามต้ งการที่
ก า นดไ ้ในเป้า มาย ผู้พัฒนาได้การ กแบบแผนผังล าดับ
งาน (  ) ดังนี ้

 
รูปที่ 2 ผังงานการท างานของระบบ 
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3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ระบบ าร นเท เพื่ จัดเตรียม า าร  า รับผู้เยี่ยม
เ ยื น  (     ) ไ ด้
ิเคราะ ์และ กแบบระบบ โดยมีผู้ใช้แบ่ง กเป็น  ่ น 

คื  ผู้ใช้ทั่ ไป ( ) และผู้ดูแลระบบ ( ) ดังนี ้
) ่ นข งผู้ใช้ทั่ ไป ( ) มีดังนี้ 

. ) ม ดูล  
ผู้ใช้ ามารถกร กใบค าร้ ง แก้ไขใบค าร้ ง ค้น าใบค าร้ ง
ทั้ง มดที่มีในระบบ ามารถดู ถานะข งใบค าร้ งได้ 
 . ) ม ดู ล   ผู้ ใช้ ามารถ นุมั ติ 
รื ไม่ นุมัติใบค าร้ งข  

 . ) ม ดูล   ผู้ใช้ ามารถท า
การปิดใบค าร้ งโดยการยืนยันปุ่ม  
 . ) ม ดูล  ผู้ใช้ ามารถ กรายงาน รุป
ทั้ง มดในระบบได้  โดยมี   รายงาน คื  รุปรายงาน
ค่าใช้จ่ายทั้ง มดใ ้กับแผนกบัญชี รายละเ ียดรายงาน รุป
การร้ งข ทั้ง มด 
) ผู้ดูแลระบบ ( ) 

 . ) ม ดูล  ผู้ใช้ ามารถท าการแก้ไขข้ มูล
พื้นฐานทั้ง มดข งระบบ เช่น ราคา า าร รายการ า าร 
เ ลาที่ก า นดใ ้ร้ งข  ผู้รับผิดช บแต่ละโรง า าร แก้ไข
ข้ มูล ามารถเรียกดูรายละเ ียดใบค าร้ งทั้ง มด ามารถ

กรายงานท้ัง มดข งระบบ 
 . ) ม ดูล  ผู้ใช้ ามารถต บรับใบค าร้ ง
ได้โดยการกดปุ่ม  
 
4. ผลการด าเนินงาน 

 การพัฒนาระบบ าร นเท เพื่ จัดเตรียม า าร
 า รับผู้ เยี่ ยม เยื น  (     

) เพื่  าน ยค าม ะด กในการร้ งข การรับ
บริการ า าร ลดระยะเ ลาในการ นุมัติใบค าร้ ง ลดการ
ใช้ทรัพยากรกระดา  ลดค ามซับซ้ นข งการท างานใ ้ผู้ใช้
เข้ า ใจ ระบ บ  ซึ่ งจะพั ฒ น า กม าใน รูป แบ บ   

 โดยมีการท างาน คื  จัดการข้ มูลการร้ งข  

ตร จ บใบค าร้ งข เตรียม า าร เรียกดู ถานะใบค าร้ ง
ข เตรียม า าร กรายงาน รุปผล มีรายละเ ียดการ
พัฒนาดังต่ ไปนี้ 
) น้าแรกข งระบบ 

 น้าแรกข งระบบจะมีการ ธิบายข้ ก า นดการใช้
ระบบ และมีการเข้า ู่ระบบ ซึ่งได้ กแบบไ ้ดังน้ี 

รูปที่ 3 น้าจ การเข้า ู่ระบบ 
 

) น้าการร้ งข ใบค าร้ ง 
 ่ นนี้ผู้ใช้จะท าการกร กข้ มูลในการร้ งข  เช่น 
จ าน นคน จ าน นโต๊ะ เ ลาที่ท าการข  แก้ไขข้ มูล และ ่ง
ข้ มูลเพื่ ร การ นุมัติ ซึ่ง กแบบไ ้ดังน้ี 

รูปที่ 4 น้าจ การร้ งข การเตรยีม า าร 
 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
 ระบบ าร นเท เพื่ จัดเตรียม า าร  า รับผู้เยี่ยม
เยื น  (     ) เพื่
 าน ยค าม ะด กใ ้กับบริ ัท ลดการใช้กระดา  และลด

การ ูญ ายข งเ ก าร ลดปัญ าในการทุจริต รายงาน 
และบันทึกประ ัติถูกต้ งตามกระบ นการ  
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6. เอกสารอ้างอิง 

 ค ามรู้เบื้ งต้นในการจัดเตรียม า าร. นไลน์  
แ ล่งที่มา: :// . . . / 

/ / .  
(  กุมภาพันธ์ ). 

 นัท พูล ั ดิ ์และเกียรติประถม ินรุ่งเรื งกุล. 
( ).   . กรุงเทพ  : . เพ็ชร กุล 
  กรี ุธ ั คุปตานนท์. ( ). .    

   เรียนรู้ ุดย ดเทคโนโลยลี่า ุดในการพัฒนา 
 ขั้น ูง. กรุงเทพ  : เน็ตดไีซน์ พับลิชช่ิง.  

   . . . นไลน์  
แ ล่งที่มา: :// . . / 

/ / /   
(  กุมภาพันธ์ ). 

 ภา า . นไลน์   
แ ล่งที่มา :// . . / /ภา าซีชาร์ป
(  กุมภาพันธ์ ). 

    ( ). นไลน์  
แ ล่งที่มา: 

:// . . / / / /ท าค าม
รู้จัก ต น / (  กุมภาพันธ์ ). 

   . ( ).  . 
  : . 

   . นไลน์  
แ ล่งที่มา :// . . / .  
(   กุมภาพันธ์ ). 
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Financial System for Secondary School : Receipt Management 
พีรกานต์ ศรีสุด   และ   ทัศนีย์  เจริญพร 

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
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. .

บทคัดย่อ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการเงินนี้
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเงินภายใน
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในแนวทางเดียวกัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบดู
ผลการท างานได้ทันที จะใช้ในส่วนของการจัดการ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักเรียน ให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินการวิจัยและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
ครั้งนี้ได้มีการเริ่มการท างานตั้งแต่ในส่วนของการจัดเก็บ
ความต้องการจากผู้ใช้งานโดยตรง วิเคราะห์ความต้องการ
ที่ผู้ใช้งานต้องการเพื่อให้สามารถได้ระบบที่ตรงต่อความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งก็จะมาจากการน าระบบ
สารสนเทศอันเก่ามาเป็นแบบอย่างในการวิเคราะห์แล้ว
น ามาปรับแก้ให้เป็นแบบใหม่จึงค่อยท าการออกแบบใน
ส่วนของฐานข้อมูล โดยท าการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้
ขึ้นมาใหม่ ก็เพื่อที่จะมาช่วยลดในส่วนของข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นในการท างานของระบบเดิมให้สามารถใช้
งานได้ดียิ่งขึ้น ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
อัตราค่าใช้จ่าย การเงิน ใบเสร็จรับเงิน และจัดการ
รายงานทางการเงิน 

ค าส าคัญ : ระบบ าร นเท  การเงิน การบริ าร
จัดการ 

Abstract 
Financial Systems Management is designed 

to manage the financial Navigayothinburana 
School renovations. This system has to 
operation in the same ways. In addition, share 
information efficiently and accurately monitor 
the performance immediately. To take on part 
of the management fees and other expenses of 
students to store financial information is a step. 
It is a step in the development of information 
technology has been running since the start of 
the storage needs of the users directly. Analyze 
the users want to be able to have a system 
that meets the needs of users. Information on 
the software development processes. It comes 
from the old system as a model to analyze and 
to adjust gradually to the new design on the 
part of the database. In this newly developed 
system. This system help to reduce some of the 
errors that may occur in the operation of the 
existing system to work better. The system can 
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manage the basics data, expenses, financial 
receipt and financial reporting. 

 
Keywords :    

 

 
1. บทน า 

น่ ยบัญชาการนา ิ ก โ ยธิ น มี นบายที่ จะ เพิ่ ม
ประ ิทธิภาพในการบริ ารจัดการภายใน น่ ยงาน จึงได้
พัฒนาระบบ าร นเท เพื่ นับ นุนระบบเป็นงาน ย่าง
เ มาะ มเพิ่ม ักยภาพใ ้กับ น่ ยงาน โดยเน้นการ
บริ ารจัดการที่ร ดเร็  ถูกต้ ง และมีประ ิทธิภาพ จึงได้
ใ ้มีการช่ ยพัฒนาระบบการเงินใ ้กับโรงเรียนนา ิก
โยธินบูรณะเป็น น่ ยงานภายใต้การก ากบัดูแลข ง น่ ย
บัญชาการนา ิกโยธิน โรงเรียนจึงได้รับการ นับ นุนใ ้
พัฒนาระบบ าร นเท เพื่  า รับการบริ ารจัดการเพื่
พัฒนาระบบด้ ย โรงเรียนนา ิกโยธินบูรณะเปิด น
ตั้งแต่ระดับ นุบาล ึก า ระดับประถม ึก า และระดับ
มัธยม ึก าต นต้น ใน ่ นข งการพัฒนาระบบ
าร นเท บริ ารการเงิน ได้ท าขึ้นมาเพื่ ที่จะ ามารถ

ช่ ยการบริ ารจัดการเกี่ย กับทางการเงินภายในโรงเรียน 
ใน ่ นข งการจัดการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ื่น  
ข งนัก เ รี ยน  เพื่ ใ ้ าม ารถจั ด เก็ บ ถานะ เบิ ก
ค่าธรรมเนียมข งนักเรียนและ ถานะช าระเงินข ง
นักเรียน ามารถติดตาม ถานะช าระเงินข งนักเรียน ปิด
ย ดเงินราย ัน และ ามารถเรียกดูรายงานทางการเงิน 
และน กจากนี้นั้นใน ่ นข งการท าเบิกภาระค่าใช้จ่าย
ข งนักเรียนภายในโรงเรียนใ ้กับนักเรียนที่เป็นลูก ลาน
ข้าราชการนั้นก็จะมีทั้งการท าเบิกที่ทางโรงเรียนจัดท าใ ้ 
และทั้งทางผู้ปกคร งที่เลื กจะน าใบเ ร็จภาระค่าใช้จ่าย

ไปเบิกเ ง จึงได้มีค ามจ าเป็น ย่างยิ่งในการที่จะพัฒนา
ระบบ าร นเท บริ ารจัดการการเงินขึ้นมา เพื่ ใ ้การ
จัดเก็บข้ มูลทางการเงิน ามารถที่จะใช้งานได้ ย่าง
ถูกต้ ง ครบถ้ น และมีประ ิทธิภาพการท างานมาก
ยิ่งข้ึน  
2. ทฤษฎี ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา และค าศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

. .  การเขียนโปรแกรมเชิง ัตถุ (   
) จะเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรม

ค มพิ เต ร์ที่ใ ้ค าม  าคัญกับ ัตถุ ซึ่ง ามารถน ามา
ประก บกันเพื่ น ามาประม ลผล ง่ข่า ารที่ได้ไปใ ้ ัตถุ
ื่นที่เกี่ย ข้ งเพื่ ใ ้ท างานต่ ไป  
. .  แบบการท างานแบบเ ็บแ ปพลิเคชันที่น ามาใช้ใน

การพัฒนา น้าการใช้งานใ ้เป็นแบบใ ม่มีค ามทัน มัย
มากยิ่งข้ึน โครงงานท่ีเกี่ย ข้ งก็จะเป็นเกี่ย กับระบบทาง
การเงินแบบ ื่นที่จะมีค ามเกี่ย ข้ งใน ่ นข งการ
ท างานท่ีคล้ายกัน ย่างเช่น ระบบบริ ารงบประมาณและ
การเงิน ที่จะมีการท างานคล้ายกันคื  มีการก า นด
โครง ร้างงบประมาณ บันทึกงบประมาณต่าง  การ
ติดตามผลข งโครงการทางการเงิน และการท ารายงาน
ทางการเงินขึ้นเพื่ ามารถเ ็นการท างานข งการเงินได้
ย่างชัดเจนมากขึ้น น้ีก็จะเป็นค ามเกี่ย ข้ งกันในระบบ

ทางการเงินท่ีจะมีการท างานคล้ายคลึงกัน และการท างาน
ที่คล้ายกันก็มี เพื่ ที่จะ ามารติดตามผลการท างาน 
ก า นดรายละเ ียดการท างาน ดูผลการท างานที่ได้ท าไป
ได้ ย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะจากการที่ได้พบ ่าการ
บริ ารจัดเก็บงาน าจจะท าใ ้เกิดข ผิดพลาดขึ้นได้จึงมี
การพัฒนาขึ้นเพื่ ที่จะมุ้งเน้นในการลดปัญ าต่าง  ที่มี
ใ ้ลดน้ ยลง  
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2.2 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

. .  การเงิน มายค าม ่า กิจกรรมที่ด าเนินการ
เกี่ย กับเ งิน การจัดระเบียบและการค บคุมก ากับ
กิจกรรมทางการเงิน  
. .  ค่าธรรมเนียมการ ึก า มายค าม ่า เงินค่าบ ารุง

การ ึก า ค่าลงทะเบียนราย ิชาและค่าธรรมเนียม
การ ึก า ื่นใดที่ ถาบันเรียกเก็บ  
. .  ค่าธรรมเนียม ื่น  มายค าม ่า เงินค่าบ ารุง

การ ึก าด้าน ื่น  ที่น กเ นื จากค่าธรรมเนียม
การ ึก า 
. .  ค่า นเ ริม มายค าม ่า เงินค่าการเรียนเพิ่ม ซึ่ง

พิเ ไปจากที่ได้เรียนในช้ันเรียนปกติ 
. .  น าเบิก มายค าม ่า น่ ยงานท าเรื่ งเบิกเงินไป

ยัง ่ นราชการ รื น่ ยงานที่ผู้ปกคร งข งนักเรียน
ังกัด ยู่ เพื่ เบิกเงินค่าธรรมเนียมการ ึก า ( ่ นที่เบิก

ได้) ใ ้กับนักเรียน 
. .  เบิกจ่าย มายค าม ่า เงินที่ ามารถเบิกจาก ่ น

ราชการ เพื่ น ามาจ่ายใ ้กับ น่ ยงานได้ 
น่ ยงาน น่ ยงาน รื ูนย์ราชการที่ ามารถน าเบิก

ค่าธรรมเนียมการ ึก า 
. .  ปิดร บ มายค าม ่า เ ลาปิดการรับช าระเงินใน

แต่ละ ัน 
. .  ใบเ ร็จ มายค าม ่า ลักฐานแ ดงการรับเงินที่
น่ ยงาน กใ ้แกผู่้ช าระเงิน 
. .  ใบเ ร็จระดับชั้น มายค าม ่า เป็นใบที่แจ้ง

บ กรายละเ ียดค่าใช้จ่ายต่าง  ในปีการ ึก าที่ถูก
เปลี่ยนแปลงจึงต้ งจัดท าเพื่ พิมพ์ไปแจ้งใ ้ผู้ปกคร ง
นักเรียน 
. .  ใบเ ร็จรายบุคคล มายค าม ่า เป็นใบเ ร็จ

ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกคร งมาเลื กจ่ายค่าใช้จ่ายใ ้กับนักเรียน
เฉพาะคน 

. .  ยกเลิกใบเ ร็จ มายค าม ่า ท าการยกเลิก
ใบเ ร็จเก่าเพื่ ข รับเงินคื ในกรณีที่จ่ายเงินผิด 

2.3 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา 

. .   นั้นย่ มาจาก   
 เป็นภา าทางค มพิ เต ร์รูปแบบ นึ่งที่มี

โครง ร้างการเขียนโดย า ัยตั ก ากับ ( ) ค ยค บคุม
การแ ดงผลข งข้ ค าม รูปภาพ รื ัตถุ ื่น  ผ่าน
โปรแกรมเบรา ์เซ ร์    
. .   ย่ ม า จ า ก ค า ่ า    

 รื มีช่ื เดิม ่า    
ซึ่งเป็นภา าค มพิ เต ร์ ในลัก ณะเซิร์ฟเ ร์ ไซด์ 
คริปต์ โดยลิข ิทธิ์ ยู่ในลัก ณะโ เพนซ ร์  ภา าพี

เ ชพีใช้  า รับจัดท าเ ็บไซต์ และแ ดงผล กมาใน
รูปแบบ  โดยมีรากฐานโครง ร้างค า ั่งมาจาก
ภา า ภา าซี ภา าจา า และภา าเพิร์ล ซึ่งภา า  
นั้นง่ายต่ การเรียนรู้ และเป้า มาย ลักข งภา านั้นคื
ใ ้นักพัฒนาเ ็บไซต์ ามารถเขียนเ ็บเพจที่มีการต บโต้
ได้ ย่างร ดเร็   รุ่นล่า ุดคื   . .  ่ นรุ่น
พัฒนาคื   . .    
. .   นั้นเป็นภา าที่ใช้ในการ บถามข้ มูล รื

ภา าจัดการข้ มูล ย่างมี โครง ร้าง มีการพัฒนา
ภา าค มพิ เต ร์ ซึ่งใน ่ นข งฐานข้ มูลนั้นจะมีการ
เกี่ย กับการจัดการข้ มูลด้ ย เช่น   

 รื    เป็นต้น  า รับโปรแกรม
ฐานข้ มูลที่ได้รับค ามนิยมคื   เป็น  

 ที่ใช้งานได้ทั้งใน  และ  โดย 
 นั้นจะเป็นภา าที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่

จัดการกับฐานข้ มูลโดยเฉพาะ ซึ่ง ามารถที่จะแบ่งการ
ท างานได้เป็น  ประเภท ลัก  ดังต่ ไปนี้ 

   ใช้  า รับดึงข้ มูลที่ต้ งการ 
   ใช้  า รับแก้ไขข้ มูล 
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       ( )  

 
 

   ใช้  า รับการเพิ่มข้ มูล 
   ใช้  า รับการลบข้ มูล ก 

โดยผู้ที่ใช้งานก็จะต้ งมีการม งเ ็นฐานข้ มูลที่ได้ท าการ
ร้างในแต่ละ ่ นไ ้ เพื่ ที่จะ ามารถดึงข้ มูลในการ

ท างาน กมาใช้งานได้ตรงกับ ิ่งที่ต้ งการใ ้แ ดง  
  

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

ก็จะต้ งมีการพูดคุยกับผู้ใช้งาน และร บร มจัดเก็บ
ค ามต้ งการจากผู้ใช้งานข งระบบจากนั้นจึงได้ค่ ยมา
ท าการ ิเคราะ ์ และ างแผนการพัฒนาระบบการเงิน ่า
ค รที่จะ กแบบระบบการเงินและ ิเคราะ ์การท างาน
ทั้ง มด ย่างไร เกี่ย กับกระบ นการท างานทั้ง มด ซึ่งมี
รายละเ ียดการท างานดังต่ ไปนี้ 

3.1 ความต้องการที่ต้องมีภายในระบบ 

ลังจากได้ประชุมคุยกับผู้ใช้ คื  โรงเรียนนา ิกโยธิน
บูรณะ และระบบก็จะมีการท างานพื้นฐานแบบดังต่ ไปนี ้
. .  โมดูลจัดการข้ มูลพื้นฐาน 
. .  โมดูลจัดการ ัตราค่าใช้จ่าย 
. .  โมดูลจัดการการเงิน  
. .  โมดู ลจั ดการ ใบ เ ร็ จ รั บ เ งิน  โดยโมดู ลนี้ มี

รายละเ ียดการท างานดังต่ ไปนี้ 
) ผู้ใช้ ามารถค้น าใบเ ร็จรายรับรายบุคคล โดยจะ

เป็นการใช้งานแบบ    ที่จะต้ งกร ก
รายละเ ียดทั้ง มดใ ้ครบจึงจะ ามารถเลื ก านักเรียน
ที่ต้ งการจะช าระเงินได้ 

) ผู้ใช้ ามารถค้น าใบภาระค่าใช้จ่ายระดับช้ัน โดย
จะเป็นการกร กค ามต้ งการก า นดใบภาระค่าใช้จ่าย
ระดับช้ัน ่าเป็นข งปีการ ึก าใด และภาคการ ึก า

ก่ นจึงจะ ามารถก า นดต่ ได้ ่าค่าใช้จ่ายในแต่ละ
การ ึก าข งนักเรียนท้ัง มดจะมีเท่าไ ร่ ย่างไรบ้าง 

) ผู้ใช้ ามารถเข้าไปท าการจัดการใบเ ร็จรายบุคคล
โดย ามารถที่จะจัดการเลื กการช าระเงินก่ นจะท าการ
พิมพ์ใบเ ร็จรับเงิน ซึ่งประเภทการพัฒนามีดังต่ ไปนี้  
  ค่าใช้จ่ายที่มีค้างช าระข งเด็กนักเรียนแต่ละ

คน 
  ค่าธรรมเนียมและ ื่น  
  ค่า นเ ริม 

) ผู้ ใ ช้ ามารถท า  การยกเลิก ใบเ ร็ จ  า รั บ
รายบุคคลโดย ามารถที่จะเข้าไปค้น าเลขที่ใบเ ร็จ
รายรับที่ต้ งการก่ นจะท าการเข้าไปเลื กรายการที่
ต้ งการจะยกเลิกก่ นจะท าการพิมพ์ใบเ ร็จใ ม่แทนที่
ฉบับท่ียกเลิกไป  

) ผู้ใช้ ามารถท าการพิมพ์ใบภาระค่าใช้จ่ายระดับช้ัน 
ใบเ ร็จซึ่งจะประก บไปด้ ย 
  รายละเ ียดช่ งช้ันท่ีต้ งการจะ 
  รายละเ ียดค่าใช้จ่ายที่ต้ งจ่าย 
  รายละเ ียดค่าธรรมเนียมและ ื่น  
  รายละเ ียดค่า นเ ริม  
. .  โมดูลรายงานการเงิน 

3.2 ออกแบบการท างานของระบบ 

กแบบระบบด้ ยแผนภาพล าดับการท างาน 
แผนภาพยู เค  และรูป น้าจ แ ดงผลการท างานเพื่
แ ดงการท างานข งระบบ าร นเท ย่างชัดเจนและ
ตรงค ามต้ งการกับผู้ใช้ยิ่งข้ึนดังต่ ไปนี้ 
. .  แผนภาพล าดับการท างานข งระบบ คื  แผนภาพ

ที่แ ดงถึงล าดับในการท างานข งระบบเพียงโครงร่าง
คร่า   แผนภาพล าดับการท างานระบบในรูปที่  คื  
ต้ งมีการเข้า ู่ระบบก่ นจึงจะ ามารถเลื กการท างาน
แต่ละเมนูได้ 
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       ( )  

 
 

 
รูปที่ 1 แผนภาพล าดับการท างานข งระบบ 

. .  แผนภาพยู เค  คื  แผนภาพที่แ ดงการเป็น
แผนภาพท่ีใช้ที่แ ดงปฏิ ัมพันธ์ระ ่างระบบงานและ ิ่ง
ที่ ยู่น กระบบงาน จะเป็นการแ ดงถึงค าม ัมพันธ์ข ง
ผู้ใช้ระบบ าร นเท  ซึ่งจะมา ามารถที่จะม งเ ็นถึง
ภาพร มข งระบบทั้ง มดได้ง่าย รูปที่  แ ดงแผนภาพ
การท างานข งระบบ  

 
รูปที่ 2 แผนภาพยู เค โมดูลจดัการใบเ ร็จ 

 

 

 

 

4. ผลการด าเนินโครงงาน 

ในการพัฒนาระบบการเงิน โรงเรียนนา ิกโยธินบูรณะ 
ผู้พัฒนาได้ไปจัดเก็บค ามต้ งการจากผู้ใช้งาน เพื่ น ามา
ิเคราะ ์และ กแบบ ่ นติดต่ ผู้ใช้ 

ซึ่งมีรายละเ ียดเมนูดงัรูปที่  และเป็น น้าจ ลักในการ
ท างาน ่ นต่าง  ภายในระบบ 

 
รูปที่ 2 ่ นติดต่ ผู้ใช้ 

 เมื่ ต้ งการเลื กใช้งานในโมดูลจัดการใบเ ร็จ 
ก็มีรายละเ ียดเมนูดังรูปที่   

 
รูปที่ 3 ่ นเมนูจดัการใบเ ร็จรับเงิน 

 เมื่ มีการเลื กใช้งานในเมนูการจัดการใบเ ร็จ 
รายบุคคลก็จะมีรายละเ ียด น้าจ การใช้งานดังรูปที่  

 
รูปที่ 4 น้าจ การจัดการใบเ ร็จ รายบุคคล 
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       ( )  

 
 
 เมื่ มีการเลื กใช้งานใน ่ นข งเมนูการจัดการ
ใบเ ร็จระดับช้ันก็จะมีรายละเ ียด น้าจ การใช้งานดัง
รูปที่  

 
รูปที่ 5 น้าจ การจัดการใบภาระค่าใช้จ่ายระดับช้ัน 

 
5. สรุป 

ระบบการเงิน โรงเรียนนา ิกโยธินบูรณะ พัฒนาโดย
ใช้แน คิดการเขียนโปรแกรมเชิง ัตถุ (   

) และแบบเ ็บแ ปพลิเคชัน ซึ่งเป็น
แน คิดที่ ามารถน าไปพัฒนาต่ โดยใช้  ได้ 
พัฒนาด้ ยภา า    ซึ่งจะใช้ในท า
น้าท่ีเป็นภา าที่ใช้ในการท างาน และใช้  ในการ

รับฐานข้ มูลการท างาน  

ใ ้ ามารถที่จะ ได้ด าเนินงานได้เป็นไปตามขั้นต น
ดังต่ ไปนี้ก็คื  การจัดเก็บค ามต้ งการข งผู้ใช้งานจริง 
การ ิเคราะ ์ค ามต้ งการข งผู้ใช้ ่าต้ งการระบบใน
การใช้งานใ ้เป็น ย่างไร เ ร็จแล้ จึงน า ิ่งที่ได้พูดคุยกับ
ผู้ใช้งานมา กัดค ามต้ งการจากนั้นจึงน ามา กแบบ
และพัฒนาระบบ าร นเท  จากผลการด าเนินงานนั้น 

น่ ยงาน ามารถที่จะน าระบบที่ได้พัฒนาไปใช้งาน
ทดแทนระบบเก่า เพื่ ที่จะ ามารถใช้งานระบบใ ้มีการ
ท างานเป็นไป ย่างร ดเร็  ถูกต้ ง และมีการจัดเก็บ
ข้ มูลที่เป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน 
 
6. เอกสารอ้างอิง 

 น่ ยบัญชาการนา ิกโยธิน นไลน์ . เข้าถึงได้จาก :  
:// . . . . / /  

/ / .  

 ชรัตน์ ธรรม ิรัก ์. การพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบ
การเงินข ง ิทยาลัย าชี ึก า . ิทยานิพนธ์ 

าขา ิชาเทคโนโลยีค มพิ เต ร์ เพื่ การ ึก า 
ม า ิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

 โครง รา้งข งภา า นไลน์ . เข้าถึงได้จาก : 
:// . . / / /

 
 ค ามรู้เบื้ งต้น นไลน์ . เข้าถึงได้จาก : 

:// . . . / / / /
/ .  
 ัญญา ธีระเดช ุปถัมภ์. การเขียน  เบื้ งต้น. 
เพชรบุรี :  านัก ิทยบริการ ถาบันราชภัฏเพชรบุรี  

 
 ค าม มายข ง นไลน์ . เข้าถึงได้จาก :  

:// . . / /ภา าพีเ ชพ ี
 เ ี เ ลื บุญชู.  . นครปฐม : 
โปรแกรม ิชาเทคโนโลยี าร นเท  ถาบันราชภฏั
นครปฐม   
 ค าม มายภา า นไลน์ . เข้าถึงได้จาก : 

:// . . / /
/ 

 รรณ ิภา จ าเริญดารารั มี. เข้าใจและใช้ภา า
ฐานข้ มูล . กรุงเทพ  : ไ โซแฟคเพร   
 มณีโชติ มานไทย. คู่มื การ กแบบฐานข้ มูลแล
ภา า  ฉบับผู้เริ่มต้น. นนทบุรี : ินโฟเพร  
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ระบบจัดการการประชุม เวอรชัน 3 
Electronic Meeting System Version 3 

ประยงค นูเย็น  กฤ ฏิ์ บุญชู  ธิตา นเ ื้ น 
คณะ ิทยาการ าร นเท   ม า ิทยาลัยบูรพา จัง ัดชลบุรี 

. . .  . . .  . .  

บทคัดยอ 
ปจจุบันการประชุมถือเปนสิ่งเกิดขึ้นในทุก ๆ สายงาน 

ทุกองคกรลวนมีการทํางานที่ตองทํางานรวมกันกับผูอื่นเพื่อ
ปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานเพื่อ
นําไปสูการหาขอสรุปรวมกัน แตทวาในหลาย ๆ องคกรไมมี
การบันทึกการประชุมเพื่อเปนหลักฐานในการประชุมแตละ
ครั้ง จึงนําไปสูปญหาตาง ๆ ดังนั้นระบบการประชุมจึงถือ
เปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับทุกองคกร โดยงานวิจัยฉบับนี้จะ
ทําการนําเสนอเกี่ยวกับ การปรับปรุงซอฟตแวรระบบ
จัดการการประชุมแบบใหมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อ
ตอบสนองการทํางานของผูใชงาน เชน ลดความซ้ําซอนของ
การกรอกขอมูลจํานวนมาก การเพิ่มปฏิสัมพันธระหวาง
ระบบกับผูใชงาน และการปรับปรุงหนาจอการทํางานให
เหมาะสมกับวิธีการทํางานของผูใชงานในยุคปจจุบัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและความนาใชงานใหกับระบบจัดการการ
ประชุม พรอมทั้งทําการทดสอบความนาใชงานกับกลุม
อาสาสมัครวาระบบใหมจะสามารถตอบสนองประสบการณ
ของผูใชงาน (User Experience) ไดดีกวาระบบเดิมหรือไม 
อยางไร โดยการทดสอบจะดําเนินการโดยใชแบบสอบถามที่
มี ชื่ อ วา  UEQ (User Experience Questionnaire) เพื่ อ
เปรียบเทียบผลลัพธของการทดสอบ 

คําสําคัญ: การประชุม  ระบบจัดการการประชุม 

Abstract 
The conference is important in group work 

because associate need to discuss about task 

and goal. Actually if they don’t have report to 
record the conclusion, that conference is no 
meaning. This paper is making for upgrade the old 
conference system by new web technology. 
Researchers are develop the system calls 
“E-Meeting” to have more performance and easy 
to use. Therefore this paper use UEQ (User 
Experience Questionnaire) for test the usability in 
user experience part. 

Keyword:   

1. บทนํา
ในการทํางานทุก  ายงานล นมีการทํางานที่ต ง

ทํางานร มกับผู ื่น และเพื่ ใ ไดงานที่ถูกต งตามแผนที่
างไ  ซึ่งจะเปนไปไมไดเลย ากปรา จากการพูดคุยกัน

เพราะ าจ งผลทําใ เนื้ งานที่ไดไมมีค าม ดคล งกัน 
ดังนั้นการประชุมจึงเปน ิ่ง ําคัญ ํา รับการทํางานร มกัน 
จึงจะนําไป ูการ รุปงาน และเปา มายที่มีการรับรูข มูล
ยางครบถ นในทุก  ฝาย 

ผู ิจัยทําการปรับปรุงระบบจัดการการประชุม โดย
คาด ัง าจะไดรับระบบใ มที่ต บ น งการทํางานข ง
ผูใชงานไดดีมากก าระบบเดิม โดยผู ิจัยจะเนนไปที่การ
ปรับปรุง กระบ นการทํางานข งระบบใ เร็ ยิ่งขึ้น ลด
ค ามซ้ํ าซ นข งการกร กข มูลจํ าน นมาก  เพิ่ ม
ปฏิ ัมพันธระ างระบบกับผูใชงานด ยการใ ผูใชทุกคนมี

นร มในระบบ และการปรับปรุง นาจ การทํางานใ

       ( )  
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เ มาะ มกับ ิธีการทํางานข งผูใชงานในยุคปจจุบันที่
ผูใชงานทํางานด ย ุปกรณที่มีขนาด นาจ แตกตางกัน เชน 
มารทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็ ป รื ุปกรณ ื่น  เพื่

ต บ น งต ิถีการทํางานในยุคปจจุบัน 
โดย ลังจากพัฒนาระบบจัดการการประชุมเ ร็จ ิ้น

ผูพัฒนาจะทําการทด บค ามนาใชงาน ( ) ค าม
เขาใจข งผูใชงาน (  ) โดยแบบ บถามที่
มี ชื่ า   (   ) เพื่
เปรียบเทียบผลลัพธข งการทด บ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาระบบจัดการการประชุม ไดมีการนําค ามรู

ในดานตาง  มาประก บการ กแบบ การพัฒนา ร มไป
ถึงการทด บ เพื่ ใ ระบบเกิดค าม มบูรณ และตรงกับ
ค ามต งการข งผูใชงานใ มากที่ ุด โดยทฤ ฎีตาง  ที่
ผู ิจัยไดนํามาใชมีดังต ไปนี้ 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การจัดทําระบบจัดการการประชุม แรกเริ่มเดิมที่ที่มี

แน คิดการพัฒนาระบบดังกลา ไดยึดพื้นฐานการจัดการ
ประชุมจากระบบจัดการการประชุม เ รชันเดิม ซึ่งมีการใช
งานแล  ยกตั ยางผู ใชงาน คื  คณะ ิทยา า ตร 
ม า ิทยาลัยบูรพา ซึ่งใน นข งการ กแบบระบบจัดการ
การประชุมนั้นมีการ าง ิงจากการจัดการประชุมโดย 
ระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรี าด ยงาน ารบรรณ พ. .

 ใน นข งการ กรายงานการประชุม ซึ่งจะมี
เนื้ ารายละเ ียดในรายงานการประชุม ดังรายการต ไปนี ้

. มีการลงชื่ การประชุม รื คณะที่ประชุมใน
รายงาน 

. ระบุครั้งที่ในการประชุม

. ลงรายละเ ียด ัน/เดื น/ป ท่ีจัดการประชุม

. ลงรายละเ ียด ถานท่ีที่จัดการประชุม

. ลงรายละเ ียดผูที่มาประชุม าทิเชน ชื่  ตําแ นง
และตําแ นงใน งคประชุม โดย ากมีผูมาแทน ใ ลงชื่
แทนผูเขาร มการประชุม 

. ลงรายละเ ียดผูที่ ไมมาประชุม  าทิ เชน ชื่
ตําแ นง  และเ ตุผลที่ไม ามารถมาประชุมได 

. ลงรายละเ ียดผูเขาร มการประชุม าทิเชน ชื่
และตําแ นง 

. ระบุเ ลาที่เริ่มการประชุม

. กร กข ค ามในการประชุม ไม าจะเปนเรื่ งที่
ประชุม มติ และข รุปตาง  

. ระบุเ ลาที่ ิ้น ุดการประชุม

2.2 การประชุม 
การดําเนินงานไม าจะเปน นราชการ รื ดานธุรกิจ

ย มต งมีการ างแผน การเตรียมการ รื การ างโครงการ
ตาง  เพื่ ใ งานที่ดําเนินบรรลุ ัตถุประ งคและเปา มาย
ข ง น ยงานนั้น งคกรตาง  จึงจําเปนต งการมีการ
ประชุมปรึก า ารื ระ างผูบริ ารงาน คณะกรรมการ ผู
ร มลงทุน  บุ คลากรใน น ยงาน มาชิก  ตล ดจน
ผูใชบริการข ง งคกรนั้น าจกลา ได า การประชุม 

มายถึง คณะบุคคลที่มาร มกันโดยมีการนัดพบเพื่
ปรึก า ารื  ในเรื่ งใดเรื่ ง นึ่งเพื่ ประโยชนต การ
บริ าร งคกร เชน การประชุมคณะกรรมการเพื่ ขยาย
ตลาด ินคาข งบริ ัท เปนตน 

ศัพทเกี่ยวกับการประชุม 
. งคประชุม คื บุคคลที่มี นาที่ต งเขาประชุม

ไดแก ประธาน ร งประธาน เลขานุการ กรรมการและ
มาชิก ตาม ลักการประชุมถา มาชิกที่มาประชุมเกิน

ครึ่ง นึ่งข ง มาชิกทั้ง มดคื ประมาณ  ใน  ก็ถื าครบ
งคประชุม แตถามี มาชิกมาประชุมน ยก าครึ่ง นึ่งก็ถื
าไมครบ งคประชุมประธานจะต งยกเลิกการประชุมนั้น 

และนัด มายการประชุมใ ม 
. ญัตติ คื เรื่ ง รื ปญ าที่นํามาพิจารณาในการ

ประชุม 
. ระ เบี ยบ าระก ารป ระชุ ม  คื เรื่ งที่ นํ าม า

ปรึก า ารื กันที่ประชุมโดยเรียงตามลําดับค าม นใจ รื
ค าม ําคัญในการปรึก า ารื  

       ( )  
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. มติ คื ข ตกลงข งที่ประชุมในญัตติตาง  การ
กเ ียงลงมติในเรื่ งตาง  ถื เ ียง นมากข งที่ประชุม 

ถาคน นมากในที่ประชุมเ ็นด ยก็เรียก าเปนมติข งคน
นใ ญ แตถาทุกคนในที่ประชุมลงมติเ ็นด ยเ มื นกัน

มดก็เรียก า มีมติเปนเ กฉันท การลงมติ าจลงมติโดย
เปดเผยคื การยกมื รื ลงมติแบบลับคื เขียนใ ซ งปด
ผนึกก็ไดดังนั้นเมื่ ที่ประชุม กคะแนนเ ียงแล จะถื เปน
มติใ ที่ประชุมนําไปปฏิบัติต ไป 

. ระเบี ยบ าระการประชุม  คื เรื่ งที่ จะนํ ามา
ปรึก า ารื กันในที่ประชุมโดยเรียง ั ข เรื่ งตามลําดับ
ค าม ําคัญ รื ค าม นใจข งเรื่ งท่ีประชุม 

2.3 Responsive web design 
   เปนแน คิดการ กแบบที่

เรียก า     คื การ กแบบเพียงครั้งเดีย  
แต ามารถใชไดกับทุกขนาดข ง นาจ  ผลจากการ

กแบบนี้จะทําใ เ ็บไซต ามารถตร จจับขนาดข ง
นาจ และปรับขนาด งคประก บใน นาเ ็บใ เ มาะ ม

ตามขนาดข ง นาจ โดย ัตโนมัติ ยกตั ยางเชนการ
เปรียบเนื้ าข งเ ็บไซตเ มื นกับน้ํา เพราะน้ําเมื่ บรรจุ

ยู ในภาชนะใด  ก็ จะมี รูป รางเ มื นกับภาชนะนั้ น 
เชนเดีย กับการ กแบบ นาจ แบบ  เมื่ มี
การเปลี่ยน ุปกรณการเขาชมเ ็บไซต งคประก บข งเ ็บ
ก็จะปรับใ พ ดีกับ นาจ ข ง ุปกรณนั้น  ด ย 

2.4 User Experience Questionnaire: UEQ 
เปนแบบ ําร จที่ใช บถามค ามเ ็นข งผูใชเกี่ย กับ

เรื่ งข งค ามเปนมิตรในการใชงานมีลัก ณะดังรูปที่  

รูปที่ 1 ตัวอยางของแบบฟอรม UEQ 

จากรูปที่  จะเ ็นได าแบบฟ รมประก บด ยกัน  
นนั่นคื  กลุมคําทางดานซาย กลุมคําทางดานข า และ

ช ง ํา รับการใ คะแนน โดยจะเ ็นได ากลุมคําทางดาน
ซาย ไมไดมีเฉพาะกลุมคําที่ งผลไปในทางลบทั้ง มด และ
กลุมคําทางดานข า ไมใชกลุมคําที่มีผลในแงบ กทั้ง มด 
การ างกลุมคําที่มีค าม มายในเชิงบ กและเชิงลบ ลับกัน
เพื่ จะทําใ ผูทําแบบทด บต งมีค ามตั้งใจในการทํา
ยาง ม่ําเ ม  

3. วิธีการดําเนินงาน
ผูพัฒนาทําการพัฒนาระบบจัดการการประชุมขึ้นใ ม

โดย รางผังการทําการที่ ามารถทําใ ผูใชงานที่ทําการ
ประชุมร มกันมีปฏิ ัมพันธกับระบบมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่
ผูดูแลระบบเปนผูเพิ่มยู เซ ร ใ เปลี่ยนไปเปนการใ ผูใช
แตละคนต งทําการ มัคร มาชิกเริ่มตนใชงานระบบด ย
ตนเ ง จากนั้นผูที่ทํา นาที่จัดการประชุมจะต งทําการ
ราง งประชุม (  ) ขึ้นมาโดย งประชุม

ที่ รางจะมีร ั   ชุด เพื่ ใช ํา รับใ ผูประชุมทาน ื่น
ามารถเขา ู งประชุม ไดแก 

. ร ั ผูมี ิทธิ์จัดประชุม

. ร ั ผูเขาร มประชุม
ซึ่งผูจัดการประชุมจะต ง งม บร ั เ ลานี้ใ แกผูร ม

ประชุมที่เกี่ย ข ง โดยแตละร ั จะมี ิทธิ์ในการเขาถึง ง
ประชุมที่แตกตางกัน เพื่ ใ ผูร มการประชุมทุกคนมี
ปฏิ ัมพันธกับตั ระบบมากก าที่จะใ เพียงแคผูจัดการการ
ประชุมจัดทําเ ก ารการประชุมเพียงผูเดีย  

จากนั้นผูพัฒนาไดเปลี่ยนโครง รางข ง นาจ ใ ม
ทั้ง มดเนื่ งจากระบบเดิมร งรับ นาจ เพียงพีซีเพียง
รูปแบบเดีย  ดังรูปที่  

       ( )  
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รูปที่ 2 ตัวอยางของแบบฟอรม UEQ 

โดยการปรับปรุงโครง ราง นาจ ได า ัยเทคโนโลยีที่
ามารถทําใ เ ็ปแ ปพลิชัน ามารถร งรับได ลายขนาด
นาจ  (   ) บน ุปกรณที่แตกตาง

กัน ีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด าง นาจ ใ ม 
เชน ลดการทํางานที่ซ้ําซ นลง เพื่ ใ ผูใชเขาใจการทํางาน
ข งระบบมากยิ่งขึ้น าทิเชน การลดค ามซับซ นข งการ
กร กข มูลด ยการใช   ดังรูปที่  

รูปที่ 3 ตัวอยาง Wizard Form 

ซึ่งทั้ง มดยึด ลักการ กแบบโดยคํานึงถึงผูใชงานเปน
ลัก เพื่ ใ เขากับการทํางานในยุคปจจุบันท่ีผูใชงานจําน น

มากเขาถึงเ ็บแ ปพลิ เคชันผาน ุปกรณ มารทโฟน 
แล็ปท็ ป แท็บเล็ต รื ุปกรณ ื่น  ที่มีขนาด นาจ
แตกตางกัน โดย า ัยเครื่ งมื ที่แ ดงผล นา ลายขนาดที่
มีชื่ า    เพื่ เปรียบเทียบผลลัพธ
ในแตละ นาจ การทํางาน ดังรูปที่  

รูปที่ 4 เครื่องมือ Chrome Device Mode 

ซึ่ง ลังจากการพัฒนาเ ร็จ ิ้นลงผูพัฒนาจะทําการ ัด
ประ ิทธิภาพข งค ามนาใชงานข งระบบ โดยเครื่ งมื ที่มี
ชื่ า  ซึ่งจะเปรียบเทียบระ างระบบเกาและระบบ
ใ มกับกลุมผู เขาร มการทด บคื  กลุมนิ ิ ต าขา
ิ กรรมซ ฟตแ ร ชั้นปที่  ม า ิทยาลัยบูรพาจําน น 
 คนที่เคยใชระบบจัดการการประชุมแบบเดิม ด ยการทํา

แบบ บถามโดยทางผู ิจัยไดคัดเลื กกลุมคําเ ลานี้มาทํา
การทด บแ ปพลิเคชันที่ทําการพัฒนาโดยกลุมคําที่ผู ิจัย
ไดเลื กมาใชน้ันมี  คูดังนี ้

. ในดานข ง  ทางผู ิจัยไดเลื กมา 
คูนั่นคื   /  คื ค ามนา นใจ รื
ค ามดึงดูด ายตา และ  /  คื ค าม
เปนมิตรกับผูใช 

. ในดานข ง   (ประ ิทธิภาพในการ
กแบบ) จะแบง กเปน  นนั่นคื  กลุมคําที่ ใ

ค ามรู ึ กทางดาน  (กระตุนการใช) คื  
 /  แ ล ะ   /  

กลุมคําที่ใ ผล  (ค ามแปลกใ ม) คื   / 
 และ  /  
. ในดานข ง   (ประ ิทธิภาพการใชงาน)

จะแบง กเปน  นคื  กลุมคําทางดาน  

       ( )  
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(ป ระ ิ ท ธิภ าพ ในการใชงาน ) คื   /  และ 
 /  ก ลุ ม คํ า ที่ ใ ผ ล   

(ค ามชัด เจน) คื     /    
และ  /  กลุมคําที่ใ ผล  
(ค ามนาเชื่ ถื ) คื   /  และ 

 /   
เมื่ นํากลุมคําทั้ง  มาใ ในแบบฟ รมจะมีลัก ณะดัง

รูปที่ 5 

รูปที่ 5 แบบฟอรม UEQ ที่ผูวิจัยใชในการทดสอบ 

4. ผลการดําเนินงาน
ผูพัฒนาทําการปรับปรุงการทํางานระบบเพื่ ใ ไดระบบ

ตามผลลัพธที่คาด ังและปรับปรุง นาจ ระบบเพื่ ใ
ามารถร งรับกับ นาจ ที่มีค าม ลาก ลาย เพื่ ใ

เ มาะกับการทํางานข งผูใชงานในปจจุบันดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 ตัวอยางระบบจัดการการประชุมเมื่อทํางานกับ 
ขนาดหนาจอที่แตกตางกัน 

โดยที่ผลลัพธการต บแบบ บถาม  จากกลุมผูใช 
 คน จะแบง กเปน  ลัก ณะดังนี ้

. ผลการประเมินระบบจัดการการประชุมแบบเดิม
โดยผลจากการประเมินในดานตาง  ามารถแ ดงกราฟ
ข งผลการทําแบบทด บไดดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 กราฟแสดงผลจากแบบสอบถาม UEQ ของซอฟตแวร
เวอรชันเกา 

 จากรูปที่ 7 จะเ ็นได า ดาน  ยูใน
เกณฑที่ต่ําก าคาเฉลี่ย ดาน  ยูในเกณฑที่ ูง
ก าคาเฉลี่ย ดาน  ยูในเกณฑที่ ูงก าคาเฉลี่ย 
ดาน  ยูในเกณฑที่ต่ําก าคาเฉลี่ย ดาน 

 ยูในเกณฑที่ต่ําก าคาเฉลี่ย ดาน  
ยใูนเกณฑที่ต่ําก าคาเฉลี่ย 

. ผลการประเมินระบบจัดการการประชุมในเ รชันท่ี
มีการปรับปรุง โดยผลจากการประเมินในดานตาง  
ามารถแ ดงกราฟข งผลการทําแบบทด บไดดังรูปที่ 8  

รูปที่ 8 กราฟแสดงผลจากแบบสอบถาม UEQ ของซอฟตแวร
เวอรชันที่มีการปรับปรุง 

จากรูปที่ 8 จะเ ็นได า ดาน  ยูใน
เกณฑที่ ูงก าคาเฉลี่ย ดาน  ยูในเกณฑที่ ูง
ก าคาเฉลี่ย ดาน  ยูในเกณฑที่ ูงก าคาเฉลี่ย 
ดาน  ยูในเกณฑที่ ูงก าคาเฉลี่ย ดาน 

 ยูในเกณฑที่ ูงก าคาเฉลี่ย ดาน  
ยูในเกณฑที่ ูงก าคาเฉลี่ย 

และเมื่ เ ากราฟในข ที่  และข ที่  มาเปรียบเทียบ
กันจะ ามารถแ ดงดังรูปที่ 9 

       ( )  
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รูปที่ 9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลจากแบบสอบถาม UEQ 

จากรูปที่  9 จะเ ็นได าซ ฟตแ รเ รชันที่มีการ
ปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยที่มากก าซ ฟตแ รเดินในทุก  
ดาน แตที่เ ็นไดชัดคื ดาน   
และ  มีคาเฉลี่ยทีม่ากซ ฟตแ รเดิม ยางมาก 

5. สรุป
ผู ิจัยไดพัฒนาระบบจัดการการประชุมขึ้นใ ม เพื่

ร งรับ ิถีการทํางานข งผูใชงานในยุคปจจุบันที่เนนใช
ุปกรณที่ ามารถพกพาได เชน มารทโฟน แท็บเล็ต 

แลปท็ ป ในการเขาใชงาน พร มทั้งปรับปรุงกระบ นการ
ทํางานข งระบบเพื่ ใ ผูใชมีปฏิ ัมพันธกับระบบมากยิ่งข้ึน 

ผลการทด บ   จากกลุมผูใช  คน 
เ ็นไดชัด าระบบจัดการการประชุมที่พัฒนาขึ้นใ ม มีค าม
เปนมิตรกับผูใชมากก าระบบเดิม โดย ิ่งที่แตกตาง ยาง
เ ็นไดชัดคื  ดานข ง   และ   
ที่เพิ่มมากก าการทด บโดยระบบเดิมมาก ซึ่งเปนไปตาม
ิ่งที่ผู ิจัยคาด ังจากการปรับปรุงระบบขึ้นใ ม 

6. เอกสารอางอิง
 งปฏิบัติการ ิจัย ิ กรรมระบบ าร นเท . ระบบ
บริ ารจดัการการประชุม. ( นไลน). แ ลงที่มา : 

:// . . . .  มีนาคม . 
 .  .  . .   

. ( นไลน). แ ลงที่มา : 
:// . . .  มีนาคม . 

  .     
 . ( นไลน). แ ลงที่มา : 

:// . . / / /

/ / .  มีนาคม 
. 

       ( )  
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การพัฒนาชุดเครื่องมือส าหรับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

The development of tool package for the user interface design  

ชัญญานุช ิทธิ และ พีระ ักดิ์ เพียรประ ิทธิ์ 

าขา ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ คณะ ิทยาการ าร นเท  ม า ิทยาลัยบูรพา จัง ัดชลบุรี  

. . .  . .  

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอเครื่องมือส าหรับการออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Easy Illustrate Code : EIS) เพื่อใช้
ในการค้นหาซอร์สโค้ดภาษา HTML เพื่อน าไปใช้สร้าง
หน้าจอเว็บไซต์หรือหน้าจอระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยใช้
หลักการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในการพัฒนาเครื่องมือ EIS 
ประกอบด้วยคอมโพเนนท์ที่แสดงถึงส่วนประกอบบน
หน้าจอ ได้แก่ คอมโพเนนท์ตาราง คอมโพเนนท์ไทม์ไลน์
และคอมโพเนนท์การแจ้งเตือน เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้
สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ Firefox และ 
Google Chrome จากการทดลองใ ช้ โดยนักพัฒนา
เว็บไซต์ของบริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ ากัด จ านวน 3 คน 
พบว่า ผู้ ใช้เข้าใจหลักการของเครื่องมือ และเห็นว่า
เครื่องมือนี้ ช่วยให้การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีความต้องการคอมโพเนนท์เพิ่มเติม 
เครื่องมือนี้ช่วยให้นักออกแบบเลือกใช้ส่วนประกอบเพื่อ
ลดระยะเวลาการสร้างหน้าจอเว็บไซต์ หรือหน้าจอระบบ
สารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว  
 
ค าส าคัญ : องค์ประกอบภายในหน้าจอ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

  

Abstract 

This paper presents the tools developed in 
order to design user interface (Easy Illustrate Code: 
EIS) for the search. Human interaction principle is 
applied to develop the tool package. EIS tool 
contains several components representing the varios 

components on the screen, including table 
component, timeline component and notification 
component. The tool can be used via web browser; 
Firefox and Google Chrome. The experiment has 
been conducted by 3 website developers of 
Computerlogy Inc. As a result, these website 
developers understand the tool's principles, realize 
benefit of tools developed and require some 
additional components. The tool's components 
facilitate designers to create web page or 
information screen quickly and easily.    

 

Keywords : Component with the screen, User 
interface 

 
1. บทน า 

การ กแบบเ ็บไซต์ รื น้าจ ระบบงานที่ก าลัง
พัฒนาข ง งค์กรมีการจัดการเนื้ า ยู่เ ม  โดยมีการ
เพิ่ม ลบและปรับปรุงแก้ไขใน ่ นต่าง  ข ง น้าเ ็บไซต์

รื น้าจ ระบบ าร นเท  เพื่ ใ ้ได้ตามจุดประ งค์
ข งแต่ละงานที่ก า นดไ ้ ซึ่งในการ กแบบ น้าจ ที่ใช้
ติดต่ กับผู้ ใช้งาน นัก กแบบและนักพัฒนาต้ งใช้
ระยะเ ลาในการด าเนินการ ยิ่งถ้า ากมีจ าน น น้าจ ที่
มากขึ้น รื เป็น น้าจ ระบบ าร นเท ใ ม่ ดังนั้นโดย
่ นใ ญ่ งค์กรจึงได้มีการ กแบบ  และ 

 ที่มีการใช้งานบ่ ยครั้ง ซึ่งบาง  
มีลัก ณะเฉพาะที่มีรูปแบบการใช้งานเพื่ ใ ้นักพัฒนา
ามารถน าไปใช้งานได้ ย่างเ มาะ ม  
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บทค ามนี้ได้ท าการ ึก าการท างานข งบริ ัทแ ่ง

นึ่งที่มีพนักงานจ าน น  คน นัก กแบบ  คน ที่
เ ลื เป็นนักพัฒนาโปรแกรม นักทด บ และเจ้า น้าที่
ฝ่าย นับ นุนด้านเทคโนโลยี โดยบริ ัทแ ่งนี้ได้ ร้าง 

 ไ ้  า รับใช้งานโดยเป็นในลัก ณะการ
แ ดงผลข้ มูลต่าง  ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ิดเจ็ต 
ตาราง และกราฟ โดยมีลัก ณะคื  แต่ละ   
จัดเก็บแยกเป็นไฟล์ และเมื่ ต้ งการใช้งานนัก กแบบก็
เปิดไฟล์ซ ร์ โค้ดและคัดล กซ ร์ โค้ดน าไปใช้งาน ซึ่ง
เป็นรูปแบบท่ีน ามาใช้งานไม่ ะด กเป็น ย่างมาก ผู้จัดท า
จึงได้จัดท าเครื่ งมื  า รับการ กแบบ ่ นติดต่
ผู้ใช้งาน โดยแต่ละ  และ  มีการ
แ ดงซ ร์ โค้ดภา า  ข งชุด ่ นติดต่ ข งผู้ใช้
เพื่ ลดระยะเ ลาในการ ึก า และท าค ามเข้าใจ
ค าม มายข งซ ร์ โค้ด นักพัฒนาข ง งค์กร ามารถ
น าซ ร์ โค้ดไปประยุกต์ใช้งานพัฒนาเ ็บไซต์ รื น้าจ
ระบบงานได้ทันที และเพื่ ใ ้ งค์กร ามารถน าเครื่ งมื
ที่พัฒนาไปใช้ในการ ร้าง ่ นติดต่ ผู้ใช้งานได้ ะด กและ
ร ดเร็ ยิ่งขึ้น 

 
2. ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าเครื่ งมื  า รับการ กแบบ ่ นติดต่
ผู้ใช้งาน ผู้จัดท าได้ ึก าทฤ ฎีและบทค ามที่เกี่ย ข้ ง 
ดังนี ้

2.1  Human Computer Interaction (HCI) 

การ ึก าการปฏิ ัมพันธ์ระ ่างคนซึ่งเป็นผู้ใช้กับ
ค มพิ เต ร์ โดยเป็นการ ึก าที่เช่ื มโยงเกี่ย ข้ งกับ

ลาย  า ตร์ เช่น ิทยาการค มพิ เต ร์ พฤติกรรม
า ตร์ จิต ิทยา และการ กแบบ เป็นต้น 

2.2  User Experience (UX) 

ประ บการณ์ข งผู้ใช้ คื  การ กแบบผลิตภัณฑ์
ใ ้เ มาะกับพฤติกรรมข งผู้ใช้มากที่ ุด ซึ่ง  เป็น
กระบ นการ กแบบผลิ ตภัณฑ์  ( ) เ ช่น 

  และ   ที่ดึงเ าผู้ใช้งาน 
(กลุ่มเป้า มาย) เข้ามามี ่ นร่ มตั้งแต่เริ่ม กแบบ ินค้า 

รื เรียก ีก ย่าง นึ่ง ่า การ กแบบ ินค้าโดยค านึงถึง
ผู้ใช้งานเป็น ลัก  

2.3  User Interface (UI) 

น้าตาข งโปรแกรมใน ่ นที่ผู้ใช้ต้ งเข้ามา ัมผั  
และใช้งาน ซึ่งไม่ได้ มายค ามถึงปุ่ม รื เมนูเท่านั้น แต่
ร มไปถึง ิธีการใช้งานระ ่างผู้ใช้กับโปรแกรม เ ็บไซต์ 

รื เครื่ งมื นั้น  ด้ ย โปรแกรมที่มีประ ิทธิภาพแต่ใช้
งานยาก ผู้ใช้ก็จะไม่เลื กที่จะกลับมาใช้ ีก ดังนั้น  จึง
ไม่ใช่ค าม ยงาม แต่เป็นการใช้งานซึ่งมีผลกับค ามพึง
พ ใจข งผู้ใช้งานโดยตรง  

2.4  Type of User Interface 

)     มายถึง ผู้ใช้
ามารถโต้ต บกับระบบด้ ยการใช้ถ้ ยค าภา าพูดซึ่ง

เป็นภา าธรรมชาติที่ใช้ ื่ ารกัน 

)       มายถึ ง 
ค มพิ เต ร์จะแ ดงค าถามบน น้าจ  และใ ้ผู้ใช้โต้ต บ
ด้ ยการต บค าถาม โดยจะด าเนินการโต้ต บแบบ
เรียงล าดับ ซึ่งผู้ใช้ ามารถต บค าถามผ่านทางคีย์บ ร์ด
รื ด้ ยการคลิกเมา ์ 

)    มายถึง ผู้ใช้เลื กรายการที่แ ดง ยู่
บน น้าจ  โดยผู้ใช้ ามารถโต้ต บกับระบบผ่านเมนูด้ ย
ุปกรณ์ ลายชนิดด้ ยกัน ไม่ ่าจะเป็นคีย์บ ร์ด เมา ์ 

ปากกาแ ง และนิ้ มื ในกรณีใช้จ ภาพแบบ ัมผั  

)     ม ายถึ ง 
ผู้ใช้งานจะโต้ต บกับแ ปพลิเคชันด้ ยชุดค า ั่ง รื
ประโยคถ้ ยค า ซึ่งค า ั่ง รื ประโยคถ้ ยค าเ ล่านั้นจะมี
รูปแบบการใช้งานตามกฎเกณฑ์ที่แน่น น (  

) ที่ผู้ใช้จะต้ งจดจ ารูปแบบการใช้งานค า ั่ง รื
ประโยคถ้ ยค าที่ถูกต้ ง 
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       ( )  

 
)      มายถึง ไ ค น 

( ) เป็นตั น าเ น บนจ ภาพ ผู้ใช้งาน ามารถโต้ต บ
ด้ ยคีย์บ รด์ รื เมา  ์   
2.5  Sketch design 

การน าเ น แน ค ามคิดในการ กแบบภายใน
ระยะเ ลา ั้น  โดยน าเ น แน ค ามคิดเบื้ งต้นตาม
ค ามต้ งการข งผู้ใช้งาน รื ตามปัญ าที่ต้ งการจะ
แก้ไขข งช้ินงาน ในการน าเ น นั้นจะน าเ น โดย
ภาพร มใ ้มีค าม ลาก ลายข งค ามคิดด้ ยภาพร่าง 
โดยขึ้น ยู่กับเทคนิคและรูปแบบข งงานนั้น  ซึ่งจะต้ ง
ค านึงถึงการ ื่ ารใ ้ผู้ใช้งานเข้าใจในงานที่ได้ กแบบ
่ามีแน คิดในการ กแบบไปในแน ทางใด และค ร

ค านึงถึงการ ธิบายค าม มายรูปแบบ ย่างชัดเจน
ามารถน าเ น ผ่านทางภาพ าดและตั ัก ร  

2.6  Wireframe  

การท า  คื  การเ าเนื้ าในเ ็บไซต์มา
จัดเรียงลงบน  ข งเ ็บไซต์ ซึ่งเป็นการ างแผนใน
การท างานโดยเขียนแผนภาพเพื่ ใ ้เข้าใจง่ายขึ้น โดย 

 นั้นจะไม่มีรายละเ ียดด้านค าม ยงาม แต่
จะแ ดงเฉพาะ ิ่งที่น าไปจัด างบน  เช่น มีการ
เขียนตั นัง ื เฉพาะ ั เรื่ ง รื ในจุดที่  าคัญเท่านั้น 
และรูปที่จะใช้ในเ ็บก็จะ  ไ ้เพียงคร่า   รื ท า
เป็นรูปที่มีตั   คร บไ ้เพื่ บ่งบ ก ่าเป็นรูปจากเนื้ า
ทั่ ไป  

 

3. วิธีการด าเนินงาน 

การพัฒนาชุดเครื่ งมื  า รับการ กแบบ ่ น
ติดต่ ผู้ใช้งาน ผู้จัดท าได้ท าการ บถาม ิเคราะ ์ค าม
ต้ งการกับผู้ ใช้งาน ระ ่างการประชุมได้ใช้ ิธีการ

กแบบภาพร่างผ่านภาพ าดเพื่ ใ ้เกิดค ามเข้าใจ
ตรงกันระ ่างนักพัฒนากับผู้ใช้งาน และน าภาพร่างนั้น
มา ร้างชุดเครื่ งมื  า รับการ กแบบ ่ นติดต่
ผู้ใช้งานตามค ามตรงการข ง งค์กร เมื่ ผู้จัดท าได้

พัฒนาชุดเครื่ งมื  า รับการ กแบบ ่ นติดต่
ผู้ใช้งานไปบาง ่ น จึงมาเ น ใ ้กับ งค์กรเพื่ ปรึก าข
ค าแนะน า รื รับฟังค ามคิดเ ็นเพิ่มเติม เพื่ ผู้จัดท า
พัฒนาได้ตรงตามค ามต้ งการข ง งค์กร กระบ นการ
ท างานข งนักพัฒนาแ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 1. กระบวนการท างานของนักพัฒนา 

3.1 ออกแบบ Interface layout  

การ กแบบเกี่ย กับการจัด าง ่ นต่าง  ข ง
เครื่ งมื ชุดนี้ โดย ลักข งการ กแบบ น้าจ นั้น 
จะต้ งมีการ กแบบการจัด าง  แบ่งเป็น ่ น   
เพื่ ง่ายต่ การน าเนื้ ามา างในแต่ละ ่ นข ง น้าจ
เครื่ งมื  เช่น     
และ  ดังรูปที่  

 
รูปที่ 2. ออกแบบ Interface layout ของเครื่องมือ 

3.2 ออกแบบ Wireframe 

พื้นฐานข งการ กแบบ น้าเ ็บ ลังจากที่
กแบบการ าง  ข งชุดเครื่ งมื แล้  ขั้นต น

ต่ ไปคื  การ าด  เป็นการเ า เนื้ า 
่ นประก บ และรายละเ ียดต่าง  ข ง น้าเ ็บมา

จัดเรียงลงบน  ที่ กแบบไ  ้  
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       ( )  

 
3.3 ขอบเขตงาน 

ระ ่างผู้จัดท าได้เขียนบทค ามนี้ ยู่ในช่ งพัฒนา
ชุดเครื่ งมื  า รับการ กแบบ ่ นติดต่ ผู้ใช้งาน โดย
ผู้จัดท าได้ด าเนินการเพียงบาง ่ นเท่านั้น ซึ่งจะแ ดงไ ้
ในบทค าม ดังต่ ไปนี ้

    งค์ประก บรูปแบบตาราง ( )  

    งค์ประก บรูปแบบการแจ้งเตื น ( ) 

    งค์ประก บแ ดงล าดับเ ตุการณ์ ( ) 

 

4. ผลการด าเนินงาน 

กา ร กแบบ ชุด ่ นติ ด ต่ ข งผู้ ใ ช้  (  
 ) จะต้ ง กแบบ  และ 
 ซึ่ ง  คื  งค์ประก บ ลักที่

น าไปจัด างบน น้าจ  ่ น  คื  งค์ประก บ
กราฟฟิกข งงาน กแบบ ในการจัดท าเครื่ งมื นี้
ผู้จัดท าค านึงถึงผู้ใช้งานเป็น ลัก แต่การ กแบบ ่ น
ติดต่ ข งผู้ใช้งานชุดนี้ไม่เพียงแต่ค านงึถึงผู้ใช้งาน แต่ต้ ง
ค านึงถึงนักพัฒนาข ง งค์กรด้ ย เพราะเป็นเครื่ งมื ที่
แ ดงซ ร์ โค้ดข งภา า  ในแต่ละ  
แ ล ะ   เ พื่ ใ ้ นั ก พั ฒน า า ม า รถน า ไป
ประยุกต์ใช้งานได้ทันที เพื่ ค าม ะด กร ดเร็ ในการ
พัฒนา น้าเ ็บไซต์ รื น้าจ ระบบ าร นเท ข ง
งค์กร ผู้จัดท าได้ใช้เครื่ งมื ในการพัฒนา คื   

และใช้    ( ) 
ซึ่งเป็นภา า คริปต์ในการประม ลผลเพื่ ใ ้ ยู่ ใน
รูปแบบข งภา า  ตั ย่างข ง  ที่ผู้จัดท าได้
พัฒนา แ ดงดังภาพท่ี  

 
รูปที่ 3. ตัวอย่าง Sass 

4.2 องค์ประกอบรูปแบบตาราง (Table) 

งค์ประก บรูปแบบตาราง ผู้จัดท าได้ กแบบ 
 และ  ที่เกี่ย ข้ งกับตาราง ดัง

รูปที่  

 
รูปที่ 4. องค์ประกอบรูปแบบตาราง (Table) 

จากรูปที่  งค์ประก บรูปแบบตาราง ( )  
ข งตารางนี้แ ดงค ามคืบ น้าข งงานต่าง  ที่ผู้ดูแล
ระบบก าลังด าเนินงาน โดยมี ่ นประก บ ดังนี้ 

    ช่ื ข งผู้รับผิดช บ เช่น ผู้ดูแลระบบ  

    ล าดับที่ข งงาน 

    ข้ ค ามแ ดง ถานะข งงาน เช่น เป้า มาย
ข งการขาย การจัด ่ง ินค้า การเก็บช าระเงิน ค าม
คืบ น้าข งงาน และด าเนินการจัด ่ง ินค้า เป็นต้น 

    แ ดงร้ ยละข งค ามคืบ น้างานต่าง  โดย
แ ดงเป็นตั เลขผลร มร้ ยละ โดยแ ดง น่ ยเป็น
เป ร์เซ็นต์ ( ) 

    แถบ ีแ ดงผลร มร้ ยละ ( ) ข ง
ค ามคืบ น้างานต่าง  

่ นข งถัดจาก งค์ประก บรูปแบบตารางชุดนี้ จะ
แ ดงซ ร์ โค้ดภา า  
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       ( )  

 
4.3 องค์ประกอบรูปแบบการแจ้งเตือน (Alert) 

ผู้จัดท า กแบบ  และ  
ที่เกี่ย ข้ งกับการแจ้งเตื น ( ) ดังรูปที่  

 
รูปที่ 5. องค์ประกอบรูปแบบการแจ้งเตือน (Alert) 

จากรูปที่  งค์ประก บรูปแบบการแจ้งเตื น 
( ) ในรูปแบบการแจ้งเตื น ( ) บรรทัดเดีย  โดย
มีลัก ณะรูปแบบแตกต่างกัน กไป มีรายละเ ียด ดังน้ี 

    ีข งประเภทการแจ้งเตื น เช่น ประเภทการ
แจ้งข่า ารใช้ ีน้ าเงิน ประเภทการแจ้งข้ มูลใช้ ีฟ้า 
ประเภทการแจ้ง  าเร็จใช้ ีเขีย  ประเภทการแจ้งค าเตื น
ใช้ ี ้ม และประเภทการแจ้ง ันตรายใช้ ีแดง 

    ั ข้ ใช้ ัก รตั นา ค า ธิบายใช้ ัก รปกติ 

    มีไ ค น ัญลัก ณ์ก ากับ 

่ นข งถัดจาก งค์ประก บรูปแบบการแจ้งเตื น 
ชุดนี้ จะแ ดงซ ร์ โค้ดภา า   

4.4 อ งค์ ป ร ะกอบแสดงล า ดั บ เ หตุ ก า รณ์  
(Timeline) 

ผู้จัดท าได้ กแบบ  และ  
ที่เกี่ย ข้ ง  า รับแ ดงล าดับเ ตุการณ์ ( ) ดัง
รูปที่  

 
รูปที่ 6. องค์ประกอบแสดงล าดับเหตุการณ์ (Timeline) 

จากรูปที่   งค์ประก บ  า รับแ ดงล าดับ
เ ตุการณ์ ( ) โดยแ ดงการโพ ต์ข้ ค าม รื
โพ ต์ ัลบั้มรูปภาพตาม ันที่โพ ต์ข งผู้ดูแลระบบ โดย
เรียงล าดับก่ นและ ลัง ซึ่งการโพ ต์ข้ ค ามล่า ุดจะ ยู่
บน ุดข งไทม์ไลน์  

่ นข งถัดจาก งค์ประก บแ ดงล าดับเ ตุการณ์ 
( ) ชุดนี้ จะแ ดงซ ร์ โค้ดภา า  

 

5. สรุป 

ชุดเครื่ งมื  า รับการ กแบบ ่ นติดต่ ผู้ใช้งาน
นี้จะมีประโยชน์ คื  ด้านผู้ใช้งานและด้านนักพัฒนา ใน
ด้านผู้ใช้งานนั้น นัก กแบบจะ กแบบโดยค านึงถึง
ผู้ ใ ช้งานในแต่ละ งค์ประก บ (  และ 

) จะเน้นใ ้ผู้ใช้ใช้งานง่าย เข้าใจระบบการ
ท างานข ง น้าเ ็บไซต์ รื น้าจ ระบบ าร นเท ่าใน
แต่ละ งค์ประก บนั้น ผู้พัฒนาระบบน าเ น ะไร รื
การท างานในระบบ าร นเท แต่ละ ่ นน้ัน มีการท างาน
ะไรและจะเกิดผลลัพธ์ ย่างไร เพื่ ใ ้เกิดค ามพึงพ ใจ

ในการใช้งาน ่ นประโยชน์  า รับนักพัฒนา ชุด
กแบบ ่ นติดต่ ผู้ ใ ช้นี้  ในแต่ละ งค์ประก บ 

(  และ ) นั้น จะมีซ ร์ โค้ดข ง
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ภา า  ก ากับไ ้ทุก งค์ประก บเพื่ ใ ้นักพัฒนา
ามารถน าไปใช้งานได้ทันที เพียงแค่ปรับประยุกต์ใช้งาน

เปลี่ยนข้ มูลข ง งค์ประก บนั้น  เพื่ ใ ้เ มาะ มกับ
น้าเ ็บไซต์และ น้าจ ระบบงาน 
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การเก็บรวบรวมความต้องการเพื่อสร้างตัวบริการเว็บส าหรับสนับสนุนแอปพลิเคชัน 

Gathering Requirement for Developing Web Services to Support Applications 
 

ุภโชค เล้า ิบูลย์ และ พีระ ักดิ์ เพียรประ ิทธิ์ 

าขา ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ คณะ ิทยาการ าร นเท  ม า ิทยาลัยบูรพา จัง ัดชลบุรี 

. . .  . .  

 
บทคัดย่อ 

การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาระบบและบริการอย่างมาก ความต้องการที่
ครบถ้วน ถูกต้อง จะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินการและส่งมอบได้ในระยะเวลาที่ก าหนด การเก็บ
รวบรวมความต้องมีหลายวิธี  ทั้ งวิธีการดั้ งเดิมแบบ
กระดาษและแบบออนไลน์  บทความนี้  น า เสนอ
กระบวนการการเก็บรวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ 
และ จัดหมวดหมู่ความต้องการ อาทิ ต าแหน่งงาน 
หน่วยงาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาเว็บเซอร์วิสส าหรับบริการ
ข้อมูลบุคลากร ผู้ใช้สามารถเรียกใช้หรือตรวจเช็คข้อมูลที่
ต้องการ เช่น จ านวนนิสิต รายช่ือ ต าแหน่งงาน ได้  โดย
ใช้บริการของเว็บเซอร์วิส  

ค าส าคญั: บุคลากร เว็บเซอร์วิส ระบบสารสนเทศ 

Abstract 

Gathering user requirement is very important to 
the development of the system and services. 
Completeness and accuracy of requirements 
definitely drive the development on plan and can be 
delivered on time. There are several methods to 
gather the requirement either paper or online. This 
paper presents gathering requirement procedure, 
analyzing and classifying requirements in order to 
develop web service to serve and provide personal 
data. Users are able to use or check information 
required such as number of students, name and 
position by using the web service. 

 
Keyword: HR, Human resource, Web Service  

1. บทน า 
การเก็บร บร มค ามต้ งการเป็นกิจกรรม  าคัญที่

ิ กรรมซ ฟต์แ ร์ต้ งด าเนินการเพื่ ใ ้ ได้ค าม
ต้ งการที่ ชัดเจน ตรงตามจุดประ งค์ข งผู้ ใ ช้  ใน
กระบ นการเก็บร บร มค ามต้ งการนั้นจะต้ งมีการ

บถาม ิ เคราะ ์  ประเมิน เพื่ ใ ้ ามารถระบุ
รายละเ ียดข งค ามต้ งการซ ฟต์แ ร์ ฟังก์ชันการ
ท างาน คุณภาพ เง่ื นไขการท างานข งซ ฟต์แ ร์เป็นไป
ตามที่ ภาพข ง งค์กรที่เ ื้  าน ย เพื่ ใ ้ซ ฟต์แ ร์
ท างานได้ครบทุกฟังก์ชันการท างาน 

การพัฒนาซ ฟต์แ ร์ที่มีการเช่ื มโยงข้ มูลระ ่าง
กัน ผู้พัฒนาซ ฟต์แ ร์ต้ งระบุช่ งทางการติดต่ ื่ าร
ระ ่างซ ฟต์แ ร์  เพื่ ใ ้การ ื่ ารนั้น ามารถ
ด าเนินงานไปได้ด้ ยดี ดังนั้นการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ใน
ลัก ณะที่มีการเช่ื มโยงกัน รื แลกเปลี่ยนข้ มูลระ ่าง
กัน ทีมผู้พัฒนาซ ฟต์แ ร์ทั้ง ง รื ลายทีมจะต้ ง
ก า นด ิธีการ ื่ ารข งซ ฟต์แ ร์ ซึ่งนักพัฒนาทั้ง ง
ทีมก็เปรียบเ มื นผู้ใช้งานที่ต้ งการใช้ซ ฟต์แ ร์ ใน
บทค ามนี้ได้ตั้ง มมติฐาน ่า ากนักพัฒนาแต่ละทีมที่มี
ประ บการณ์ยังไม่มากพ  ากน ากระบ นการเก็บ
ร บร มค ามต้ งการมาเป็นเครื่ งมื ในการขับเคลื่ นใ ้
ได้ข้ รุปช่ งทาง ื่ าร ่าต้ งมี ะไรบ้าง ผู้จัดท าได้ท า
การทดล ง โดยแบ่งกลุ่มผู้พัฒนาซ ฟต์แ ร์ โดยมีระบบ
ดังนี้ ระบบจัดการ ิทธิ์ผู้ใช้งาน ระบบบุคลากร และระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้พัฒนาคื กลุ่มนิ ิตช้ันปีที่ 
 ที่ได้รับม บ มายในการพัฒนาระบบต่าง  และ

เช่ื มโยงข้ มูลเข้าด้ ยกัน โดยมีข้ ก า นดคื ข้ มูลข ง
บุคลากรในแต่ละระบบจะต้ ง ามารถใช้งานร่ มกันได้ 
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และการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ ้ามมิใ ้ผู้พัฒนาระบบ ื่นเข้าถึง
ฐานข้ มูลข งระบบตนเ ง  และซ ฟต์แ ร์ต้ งมี
มาตรฐานในการ ื่ ารระ ่างระบบ 

ในการด าเนินงานนี้จะต้ งมีการเก็บร บร มค าม
ต้ งการข งผู้พัฒนา และน ามา ิเคราะ ์ค ามต้ งการ
ข งผู้พัฒนา ผู้พัฒนาต้ งการข้ มูลบุคลากร ่ นไ น 
ช่ งทางในการใ ้บริการกับผู้พัฒนาต้ งมีเง่ื นไข รื ไม่ 
เพื่ ใ ้การท างานร่ มกันข งระบบ าร นเท ต่าง  
ามารถท างานร่ มกันได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ 

2. ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1. Requirement 
ค ามต้ งการ เป็น ิ่ง  าคัญในการผลิตซ ฟต์แ ร์ 

เพื่ ร้างข้ ก า นดค ามต้ งการข งลูกค้า ท าใ ้
ซ ฟต์แ ร์ที่พัฒนาขึ้นตรงค ามต้ งการที่แท้จริง มีการ
จ าแนกค ามต้ งการด้านซ ฟต์แ ร์ได้เป็น  ระดับ คื  

. ค ามต้ งการข งผู้ใช้ (  ) คื  
การแ ดงถึงค ามคาด ัง ในบริการ รื การท างานที่ได้
จากระบบและเง่ื นไขท่ีระบบจะต้ งท าตาม ถื เป็นค าม
ต้ งการในระดับ ูง ุด 

. ค า ม ต้ ง ก า ร ด้ า น ร ะ บ บ  (  
) คื  การก า นดการท างาน ฟังก์ชัน และ

บริการต่าง  ข งระบบในระดับรายละเ ียด และจัดท า
เ ป็ น ข้ ก า น ด น้ า ที่ ข ง ร ะ บ บ  (  

) ค า ม ต้ ง ก า ร ด้ า น ซ ฟ ต์ แ ร์  มี
ค าม ัมพันธ์ ย่างมากกับค ามต้ งการ ข งระบบ 
เพราะเป็นการร บร มคุณ มบัติ  ด้ านเทคนิคข ง
ซ ฟต์แ ร์  ที่แ ดงถึงค า ั่ งและบริการที่ซ ฟต์แ ร์
ามารถท าได้ภายใต้ระบบ 

2.2. Requirement Engineering 
   เป็นการ ธิบาย

ค ามต้ งการข งผู้ใช้ ซึ่งจะถูก ร้างขึ้นระ ่างขบ นการ
การ าค ามต้ งการ ซึ่งเป็นการ ธิบายด้ ยภา าพูด รื  

 โดยผู้ใช้ เรียก ่า   ซึ่งผู้ที่
เก็บค ามต้ งการจะมีการจัดเรียงค ามต้ งการ เพื่ ใ ้
ผู้ ใ ช้ ามารถตร จ บและแก้ ไขได้  ่ น   

 จะ ยู่ในเ ก าร มีโครง ร้างและรูปแบบ
ที่มีการ ธิบายโดยละเ ียด เช่น บ กขั้นต นการท างาน
ข งระบบ ข้ จ ากัดการใ ้บริการ ยังถื เป็นเ ก ารที่ใช้

้าง ิง และเป็น ัญญา ระ ่างลูกค้ากับ น่ ยงานที่
พัฒนาระบบค ามต้ งการด้านซ ฟต์แ ร์ แบ่ง กเป็น  
ประเภท ได้แก่ 

.   เป็นค ามต้ งการที่
เป็น น้าที่ ลัก ซึ่งท า น้าที่ใด  ตามที่ก า นดไ ้ใน ่ น
การท างาน รื บริการที่ซ ฟต์แ ร์นั้นค รมี 

.   เ ป็ น ค า ม
ต้ งการที่ไม่เกี่ย ข้ งโดยตรงกับ น้าที่ รื ฟังก์ชัน ลัก
ข งระบบ เช่น ค ามต้ งการด้านผลิตภัณฑ์ ค าม
ต้ งการข ง งค์กร และค ามต้ งการจากปัจจัยภายน ก 
เช่น การท างานร่ มกัน ด้านกฎ มาย และด้านจริยธรรม 

.   เป็นค ามต้ งการที่
เกี่ย ข้ งกับงาน ลักข งระบบธุรกิจ ที่ต้ งการซ ฟต์แ ร์
มา นับ นุนโดยเฉพาะ ซึ่ง าจเป็นเง่ื นไขฟังก์ชันใด  
รื เง่ื นไขท่ีใช้ค าน ณ าผลลัพธ์ใด  ข งระบบ 

2.3. Web Services 
  คื  ระบบซ ฟต์แ ร์ที่ กแบบมา 

เพื่ นับ นุนการแลกเปลี่ยนข้ มูลกัน ระ ่างเครื่ ง
ค มพิ เต ร์ผ่านระบบเครื ข่าย โดยที่ภา าที่ใช้ในการ
ติดต่ ื่ ารระ ่างเครื่ งค มพิ เต ร์ คื   ที่ใช้
ธิบายรูปแบบข้ มูลที่เครื่ งค มพิ เต ร์ประม ลผลได้ 

ท าใ ้ ามารถเรียกใช้ผ่านระบบ รื  แพลตฟ ร์ม ใด  ก็
ได้บนโปรโทค ล  ซึ่งเป็นโปรโทค ล  า รับ  

  รื ินเท ร์เน็ต ซึ่งเป็นช่ งทางที่ได้รับการ
ย มรับในการติดต่ ื่ ารกันระ ่าง  กับ 

 ในปัจจุบันการท างานข ง   
ประก บไปด้ ยมาตรฐานและประโยชน์ ดังนี ้

.  (   ) เ ป็ น
ภา ามาตรฐานที่ทุกระบบ นับ นุน ท าใ ้ข้ มูลที่มี
โครง ร้างข งภา า  จะถูกน าไปประม ลผลต่ ย่าง
ัตโนมัติได้ ย่างง่ายดาย ภา า  จึงถูกน ามาใช้เป็น

ภา ามาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้ มูลข ง  
 

.  (    ) เป็น
มาตรฐานข งเทคโนโลยี   แบบ น่ึง 
โดยท า น้าที่ ่งข้ มูลผ่าน ินเท ร์เน็ต ในรูปแบบข ง 

 ท าใ ้ เรียกใช้งานโปรแกรมข้ามระบบผ่านทาง
ินเท ร์เน็ตได้ 
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.  (    ) 
เป็นภา ามาตรฐานที่ ใ ช้  า รับ ธิบายการใช้งาน
โปรแกรมที่เปิดใ ้บริการ ซึ่งเขียนขึ้นตามแบบมาตรฐาน 

 ดังนั้น  จึงเป็นเ มื นคู่มื ใ ้กับระบบ เพื่
เรียนรู้ ิธีการเรียกใช้งาน   

. ประโยชน์ข ง   

 การท าธุรกจิการค้า และบริการเป็นไปโดย ัตโนมัติ
ในระดับ ( ) โดยการ แลกเปลี่ยนข้ มูลผ่านทาง  

 
 ลดต้นทุนในด้ านพัฒนาระบบโดยไม่จ า เป็น 

ามารถข บริการจาก   
 ขีดค าม ามารถในการต บ น งค ามต้ งการ

ข งผู้ใช้มีค ามคล่ งตั  ามารถใช้ประโยชน์จากแ ป
พลิเคชันต่าง  ภายใต้ระบบงานที่แตกต่างกัน ย่าง
ร ดเร็  และคุ้มค่า 

 การพัฒนาช่ งทางการเข้าถึงข้ มูลทางธุรกิจ
ดคล้ งกับผู้ใช้แบบร่ มกัน และ แบ่งตาม ่ นข งแต่

ละกลุ่มโดยไม่มีข้ จ ากัดเรื่ ง ถานท่ี 
 ง่ายต่ การน าไปใช้งานเนื่ งจากในปัจจุบันมี

เครื่ งมื มากมายที่ใช้ช่ ยเ ลื ใน การพัฒนา  
 

 ามารถเช่ื มโยง าร นเท ภายใน งค์กรได้ ย่าง
มีประ ิทธิภาพ 

2.4. REST (Representational State 
Transfer) 
การ ร้าง   โดยเรียกใช้ผ่านทาง  

 / / /  แ ล ะ ่ ง ข้ มู ล
กมาในรูปข ง  ท าใ ้ปริมาณข้ มูลที่รับ ่งน้ ย

ก ่าการใช้โปรโทค ล  ยู่มาก ข้ ดีข้ นี้ข ง  
ท าใ ้นักพัฒนา ลาย  คน ันมา นใจการเขียน
โปรแกรมแบบใช้     กันมากขึ้น 
เพราะมีผลกับเรื่ งประ ิทธิภาพ ( ) ข ง
การใช้งานโปรแกรมด้ ย แต่เนื่ งจากเรื่ ง  นี้เพิ่ง
เกิดขึ้นมาเมื่ ปี  ค . .  ท าใ ้ยังไม่มีมาตรฐานที่
ก า นดใ ้บังคับใช้งานเ มื นโปรโทค ล  เดิม าก
พัฒนาต้ งการใช้  ก็ต้ งก า นดเง่ื นไขจาก
ภา าที่เขียนเ ง โดยภา าในปัจจุบันนี้มีการร งรับ 

   รื ีกช่ื น่ึงคื    
  

ลัก ณะการท างานข ง    
ัมพันธ์กับ   คื     า รับ
่านข้ มูลเพียง ย่างเดีย     า รับในการ
ร้างชุดข้ มูลใ ม่    า รับในการลบ

ข้ มูล    า รับในการปรับปรุงข้ มูลที่มี
ยู่แล้ รื ร้างข้ มูลใ ม่ ถาปัตยกรรมข ง  

  จ ะ มี ลั ก ณ ะ คื   ่ ง   
 ไปยังเครื่ ง  พร้ มกับ   

ลังจากนั้น  ประม ลผลค า ั่งตามที่ได้ระบุไ ้และ
ท าการ ่งข้ มูลกลับไปยัง  ผ่าน   
ในรูปแบบ  รื   ดังรูปที่    

 
รูปที่ 1. สถาปัตยกรรมของ REST 

3. วิธีการด าเนินงาน 
กลุ่มผู้ทด บ คื  ทีมพัฒนาซ ฟต์แ ร์ที่มี ่ น

เกี่ย ข้ งกับข้ มูลบุคลากร โดยผู้ ิจัยได้ด าเนินงาน
กแบบการทดล ง เริ่มจากการเก็บค ามต้ งการกับ

กลุ่มผู้ทด บที่ต้ งการใช้งานข้ มูลบุคลากร ต่ มาท า
การ ิเคราะ ์ข้ มูลและ กแบบเ ็บเซ ร์ ิ บุคลากร 

ลังจากนั้นท าการประชุมร่ มกับผู้พัฒนาเพื่ รุปผล
ค ามต้ งการซ ฟต์แ ร์ ใน ่ นข งเ ็บเซ ร์ ิ ที่มี
ใ ้บริการ เมื่ มีมติจากที่ประชุมจึงได้จัดท าเ ร์ชันแรก
ข งเ ็บเซ ร์ ิ เพื่ ใ ้บริการ โดยประเภทข งเ ็บ
เซ ร์ ิ ที่ เ ลื ก ใ ช้ ในการพัฒนา คื    

 ซึ่ง ากมติที่ประชุมร้ งข ใ ้มีการแก้ไข รื
ข้ คิดเ ็น เพื่ เพิ่มช่ งทางเ ็บเซ ร์ ิ  ผู้ ิจัยจะท าการ
พัฒนาการบริการเ ็บเซ ร์ ิ ในเ ร์ชันถัดไป ิธีการ
ด าเนินงานแ ดงดังรูปที่  ซึ่งประก บไปด้ ยขั้นต นเก็บ
ร บร มค ามต้ งการจากแบบ บถาม ขั้นต นการ
ิเคราะ ์ผล การประชุมผู้มี ่ นเกี่ย ข้ ง และการจัดท า

เ ็บเซ ร์ ิ  

การด าเนินงาน ิจัยนี้ได้ใช้ระบบบุคลากรมาเป็น
กรณี ึก าเพื่ ิเคราะ ์ข้ มูลที่ค รมีใ ้บริการระ ่าง
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แ ปพลิเคชัน เพื่ ใ ้ระบบที่ต้ งการข้ มูลบุคลากรได้
เรียกใช้งาน เพื่ เป็นการจัดการข้ มูลต่าง  ภายใน

น่ ยงาน รื ภายใน งค์กรใ ้มี ม ด มู่เดีย  และ
จัดการโครง ร้าง น่ ยงานซึ่งมีค ามเกี่ย ข้ งกับงานด้าน
การบริ ารข ง น่ ยงาน 

 
รูปที่ 2. วิธีการด าเนนิการท างาน 

. แบบ บถาม 
แบบ บถามค ามต้ งการข้ มูลบุคลากร 

เนื่ งจากผู้พัฒนาที่มี ่ นเกี่ย ข้ งกับข้ มูลบุคลากรจะมี
การใช้ข้ มูลที่มีค ามแตกต่างกัน จึ งต้ งมีการท า
แบบ บถามค ามต้ งการข งผู้พัฒนา โดยแบบฟ ร์มนี้
จะมีช่ งกร กข้ มูลที่ผู้พัฒนาทุกคนที่ต้ งการข้ มูล
บุคลากรเพิ่มเติม ต้ งมีการกร กรายละเ ียดต่าง  ที่ได้มี
การก า นดไ ้ในแบบฟ ร์ม ตามรายละเ ียดที่เกี่ย กับ
ข้ มูลที่มีใ ้บริการ ยู่ต นน้ี ดังรูปที่  

  
รูปที่ 3. แบบสอบถามความต้องการ 

 

 

. ิเคราะ ์ข้ มูล 
ลังจากได้แบบ บถามค ามต้ งการข ง

ผู้พัฒนาแล้  จะน าแบบ บถามเ ล่านี้มาท าการ
ิเคราะ ์ และ รุปค ามต้ งการข งผู้พัฒนา 

. ประชุม 
ท าการประชุมเพื่ รุปผลค ามต้ งการข ง

ผู้พัฒนา จะมีการ ธิบายการเรียกใช้งานเ ็บเซ ร์ ิ
บุคลากร เง่ื นไขการใ ้บริการเ ็บเซ ร์ ิ บุคลากร และ
ามารถเพิ่มข้ มูล รื เปลี่ยนแปลงข้ มูลในการบริการ

เ ็บเซ ร์ ิ ได้ ที่ได้มีการ รุปมาก่ น น้าน้ัน  

.   
ปรับปรุง รื แกไ้ขการใ ้บริการเ บ็เซ ร์ ิ ใ ม้ี

การแ ดงข้ มลูที่ต้ งตามค ามต้ งการข งผู้พัฒนา 

4. ผลด าเนินการ 
การเก็บร บร มและ ิเคราะ ์ค ามต้ งการเพื่ ใ ้ได้

ค ามต้ งการที่ชัดเจนและตรงตามจุดประ งค์ข งผู้ใช้ ซึ่ง
ท าใ ้ผู้พัฒนาซ ฟต์แ ร์ ามารถระบุรายละเ ียดข ง
ค ามต้ งการซ ฟต์แ ร์ ฟังก์ชันการท างาน คุณภาพ 
เ ง่ื นไขการท างาน และท าการประชุมการพัฒนา
ซ ฟต์แ ร์ที่มีการเช่ื มโยงข้ มูลระ ่างกัน ผู้พัฒนา
ซ ฟต์แ ร์ต้ งระบุช่ งทางการติดต่ ื่ ารระ ่าง
ซ ฟต์แ ร์ เพื่ ใ ้การ ื่ ารนั้น ามารถด าเนินงานไปได้
ด้ ยดี ดังนั้นการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ในลัก ณะที่มีการ
เชื่ มโยงกัน รื แลกเปลี่ยนข้ มูลระ ่างกัน ทีมผู้พัฒนา
ซ ฟต์แ ร์ทั้ง ง รื ลายทีมจะต้ งก า นด ิธีการ
ื่ ารข งซ ฟต์แ ร์ 

การพัฒนาระบบ าร นเท ที่ใช้งานภายใน งค์กร
มักจะต้ งมีการใช้ข้ มูลบุคลากร เพื่ นับ นุนการ
ด าเนินงานในด้านการจัดการข้ มูลต่าง  ที่เกี่ย ข้ งกับ
บุคลากรใน น่ ยงาน รื ภายใน งค์กร จะท าการ
ร บร มข้ มูลบุคลากร และจัดเก็บประ ัติข้ มูลข ง
บุคลากร เพื่ น ามาจัดการ ิทธิบุคลากรในการเข้าใช้งาน
ระบบต่าง   

. ิเคราะ ์กลุ่มข้ มูล 
ใน ่ นน้ีจะเป็นการ ิเคราะ ์ข งข้ มูลแตล่ะ

กลุ่ม ดังตารางที ่  
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ตารางที่ 1 กลุ่มข้อมูลการให้บริการ 

ชื่อกลุม่ข้อมูล ข้อมูล 
บุคลากร ร ั ข้ มลูบุคลากร  ร ั

ประจ าตั   ร ั เลขบัตร
ประชาชน  ช่ื   นาม กุล 
และที่ ยู ่

น่ ยงาน ร ั น่ ยงาน และชื่
น่ ยงาน 

ต าแ น่ง ร ั ต าแ น่ง ช่ื ต าแ น่ง 
และช่ื ย่ ต าแ น่ง 
 

 
จากตารางที่  เป็นการ ิเคราะ ์กลุ่มข้ มูลเพื่

แ ดงรายละเ ียดข้ มลูทีผู่้ใช้งานท่ี ามารถน าข้ มูลไป
ใช้ได้ โดย ่ นประก บมีดังนี ้

 ช่ื กลุ่มข้ มูล เช่น กลุ่มข้ มลูบุคลากร และกลุม่
ข้ มูล น่ ยงาน  

 ข้ มูล เช่น ร ั ข้ มลูบุคลากร ร ั ประจ าตั  
และช่ื นาม กุล 

. ช่ งทางการติดต่  
ใน ่ นน้ีจะเป็นการระบุช่ งทางในการติดต่

ใ ้กับผู้ใช้ ดังตารางที่  

ตารางที่ 2 ช่องทางการติดต่อ 
ชื่อระบบ ชื่อกลุม่

ข้อมูล 
ช่องทางการติดต่อ 

ระบบ
จัดการ ิทธ์ิ
ผู้ใช้ 

บุคลากร 
และ
น่ ยงาน 

 

ระบบ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร 

 

 

 

 

การ ิ เคราะ ์ ช่ งทางการใ ้บริการที่ผู้ ใ ช้งาน
ามารถน าช่ งทางการบริการไปใช้ได้ โดย ่ นประก บมี

ดังนี ้

 ช่ื ระบบที่มี ่ นเกี่ย ข้ งการใ ้บริการ เช่น 
ระบบจัดการ ิทธิ์ ผู้ ใ ช้  และระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 ช่ื กลุ่มข้ มูลที่ผู้ใช้มี ่ นเกี่ย ข้ ง เช่น บุคลากร 
น่ ยงาน และต าแ น่ง 

 ช่ งทางการติดต่  โดยระบบที่มี ่ นเกี่ย ข้ ง
การบริการจะมีช่ งทางใ ้บริการ เช่น  

 

การ ิเคราะ ์ช่ งทางการบริการ ผู้ ิจัยได้แ ดง
ตั ย่างข งช่ งทางที่ใช้ในการติดต่ ร มถึงลัก ณะข ง
ข้ ค ามที่มีการต บกลับในแต่ละช่ งทาง ดังตารางที่  

ตารางที่ 3 ช่องทางการติดต่อ RESTful 
HTTP 

Method 
URI Response Message 

   
:  

: ข้ า รา
ชการ  
  
 . ข้ มูลถัดไป .  

 
 

 
:  

: ประธา
น  ลัก ูตร  

: ป
ระธาน ลัก ูตร  
 
 . ข้ มูลถัดไป .  

   
:  

: ข้ า รา
ชการ  
  

 

5. สรุป 
ผู้ ิจัยได้ เก็บร บร มค ามต้ งการข งผู้พัฒนา

ซ ฟต์แ ร์ น าค ามต้ งการมา ิเคราะ ์ ท าใ ้มีการ
กแบบช่ งทางการบริการใ ้ต บ น งค ามต้ งการ

ผู้พัฒนาซ ฟต์แ ร์ ผลที่ได้จากการ กแบบ  
  ช่ ย ใ ้ ผู้ พัฒนาซ ฟต์ แ ร์ ไ ด้ ข้ มู ล

บุคลากรที่ครบถ้ น ถูกต้ ง ท าใ ้ผู้พัฒนาระบบ ื่น  ท่ีมี
ค ามต้ งการใช้งานข้ มูลบุคลากร ามารถพัฒนาระบบ
ต่ ย ด โดยใช้ช่ งทางเ ็บเซ ร์ ิ ที่มีใ ้บริการ น กจาก
แบ่งปันข้ มูลด้านข้ มูลบุคลากร ทางผู้พัฒนา รื ระบบท่ี
มี ่ นเกี่ย ข้ งมีค ามต้ งการที่จะน าเทคโนโลยีใ มม่าใช้
งาน ากผู้พัฒนาซ ฟต์แ ร์จ าเป็นต้ งมีการ ื่ าร
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ระ ่างแ ปพลิเคชัน นักพัฒนา ามารถใช้ช่ งทางในการ
ื่ ารเ ็บเซ ร์ ิ ทีม่ี ยู่ได้ 

การ เก็บร บร มค ามต้ งการ กระบ นการ
ิ กรรมค ามต้ งการ มี ่ น  าคัญที่ช่ ยใ ้การจัดท า

มาตรฐานการ ื่ ารเกิดขึ้นมาได้ และ ่งผลใ ้นักพัฒนา
ามารถพัฒนาแ ปพลิเคชันที่เช่ื มต่ ระ ่างกันและ
ามารถเรียกใช้ฟังก์ชันการท างานข้ามแ ปพลิเคชันได้

ตรงตามต้ งการ 

บรรณานุกรม 
 .    

. :  . 

 .    .  
.:   . 

 .     . 
 . . :  .  .  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างโมเดลส าหรับการ

เลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐาน
และข้อมูลผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ โดยมีจ านวนข้อมูล
ตัวอย่างจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียน
โนนไทยคุรุอุปถัมฌ์ปีการศึกษา 2555-2557 จ านวนทั้งหมด 
972 คน การสร้างโมเดลประยุกต์ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
ด้ ว ย อั ล ก อ ริ ทึ ม  C4.5 แ ล ะ มี รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพโมเดลด้วยวิธี Split Data 70:30 80:20 และ 
90:10  ผลการประเมินประสิทธิภาพความถูกต้องในการ
จ าแนกเมื่อเลือกใช้รูปแบบการแยกข้อมูลเป็น 90:10 มี
ประสิทธิภาพความถูกต้องเท่ากับ 78.0488% จึงน ามาใช้ใน
การทดสอบเพื่อแนะน าแผนการเรียน 

 
ค าส าคัญ: เหมืองข้อมูล  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ  ข้อมูลไม่
สมดุล  แผนการเรียน 
 

Abstract 
The objective of this research is to construct the 

classifier/model for selecting the education plan of 
high school student using a data mining technique. 
The data is the information of student: background 
and school record of the Nonthai Khuru 
Uppathamp School since 2555-2557 and the total 
student is 972 students. The model construction 

process uses a decision tree with c4.5 algorithm 
and the test mode is a split data: 70:30  80:20 and 
90:10. The result of evaluation is 78.0488% for 
using 90:10  thus be used in testing to guide study 
plans. 

  
Keywords: Data Mining,  Decision Tree Technique, 
Imbalanced Data Set, Education Plan 
 

1. บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดก็คือ การพัฒนา

ความรู้ความสามารถความคิดประพฤติ ทัศนคติค่านิยมและ
คุณธรรมเพื่อให้เป็นบุคคลที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมี
ความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้การศึกษาช่วยให้
คนเจริญงอกงามทั้งทางปัญญา จิตใจร่างกายและสังคม
การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของชีวิตอีกประการหนึ่งที่
นอกเหนือจากความจ า เป็นในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
สายวิชานั้น จะมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับการ
ประกอบอาชีพในอนาคตจากการศึกษาพบว่าผู้วิจัยส่วนใหญ่
จะเลือกวิจัยและให้ความส าคัญในการเลือกศึกษาต่อในสาย
อาชีพและในระดับอุดมศึกษามากกว่าการตัดสินใจเลือก
เรียนแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ ซึ่งเป็นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วง
ช้ันที่ 4 เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆใช้ระยะเวลาในการศึกษา
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ตามหลักสูตร 3 ปี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มสาระ
ตา่งๆ ตามความถนัดของนักเรียนมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยใน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ไม่เลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองและยังเรยีน
ได้อย่างประสบความส าเร็จจนมีผลท าให้ต้องเปลี่ยนแผนการ
เรียนหรือลาออกจากการ ซึ่งเป็นนักเรียนสูญเสียเวลาสาเหตุ
ทั้ งหลายของปัญหาอาจเกิดจากการขาดข้อมูลและ
ประสบการณ์ได้แก่ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนอย่าง
เพียงพอ ไม่ตั้งใจเรียน และอาจไม่ทราบถึงแผนการเรียนที่
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตัวเอง นักเรียนส่วนใหญ่จะ
ใช้ความรู้สึกสภาพแวดล้อมรวมทั้งเพื่อนหรือผู้ปกครองเป็น
หลักในการชี้น าท าให้เมื่อได้เข้าศึกษาจริงจึงได้ค้นพบตนเอง
ในภายหลังว่าไม่เหมาะสมกับแผนการเรียนนั้นซึ่งโดยสภาพ
ที่ว่าไปบางครั้งตัวนักเรียนเองยังไม่มั่นใจว่าจะวางแผน
เตรียมตัวส าหรับความพร้อมในการตัดสินใจเลือกเรียนใน
แผนการเรียนใดจึงจะประสบผลส าเร็จ  

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเสนอการพัฒนาตัว
แบบส าหรับระบบการแนะน าแผนการเรียนแบบอัตโนมัติ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ ซึ่งจะใช้ข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุ
อุปถัมณ์เพื่อน ามาสร้างตัวแบบในการแนะน าแผนการเรียน 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) [1] 
การท าเหมืองข้อมูล คือ ขบวนการท างานในการ

กลั่นกรองข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ ได้
สารสนเทศที่ยังไม่รู้ว่าเป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้งาน
ได้ (Actionable) เป็นสิ่งส าคัญที่เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ
ค้นหาองค์ความรู้ในฐานข้อมูล (Know ledge Discovery in 
Database) หรือที่เรียกว่า KDD โดยขั้นตอนการท าเหมือง
ข้อมูลสามารถแบ่งขั้นตอนการท างานตามโมเดลมาตรฐาน 
CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data 
Mining) 

 

  
ภาพที่ 1. โมเดลมาตรฐานการท าเหมืองข้อมูล CRISP-DM [1]  

 

2.2 การสร้างต้นไม้การตัดสินใจ (Decision 
Tree) [2] 

 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นโครงสร้าง
ข้อมูลชนิดที่เป็นล าดับช้ัน (Hierarchy) ใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจโดยจะมีลักษณะคล้ายๆ ต้นไม้จริงกลับหัวที่มีโหนด
รากอยู่ด้านบนสุดและโหนดใบอยู่ด้านล่างสุดของต้นไม้
ภายในต้นไม้จะประกอบไปด้วยโหนด (Node) ซึ่งแต่ละ
โหนดจะมีคุณลักษณะ (Attribute) เป็นตัวทดสอบกิ่งของ
ต้นไม้แสดงถึงค่าที่เป็นไปได้ของคุณลักษณะที่ถู กเลือก
ทดสอบและใบ (Leaf) ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ล่างสุดของต้นไม้
ตัดสินใจแสดงถึงกลุ่มของข้อมูลนั่นก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ท านายโหนดที่อยู่ด้านบนสุดของต้นไม้เรียกว่าโหนดราก 
(Root node) ดังแสดงโครงสร้างของต้นไม้ตัดสินใจดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 2. การจ าแนกชนิดข้อมูลด้วยต้นไม้ตัดสินใจ [2] 
 
 จากภาพที่ 2  เป็นต้นไม้ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะเลือก
ซื้อคอมพิวเตอร์หรือไม่ (Quinlan,1986) มีคุณลักษณะที่จะ
พิจารณาคืออายุ (Age) นักศึกษา (Student) และอัตรา
เครดิต (credit_rating) โดยที่โหนดสี่เหลี่ยมมุมโค้งเป็นการ
ทดสอบคุณลักษณะของข้อมูลท้ายสุดที่จะได้ผลลัพธ์ของการ
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ท านายว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์ (yes) หรือไม่ซื้อคอมพิวเตอร์
(no)จากการทดสอบตามเส้นทางของต้นไม้ตัดสินใจตั้งแต่
โหนดรากไปจนถึงใบ 
 

2.3 เทคนิค  SMOTE (Synthetic Minority 
Over-sampling Technique) 

 เป็นเทคนิคหรือวิธีการหนึ่งช่วยแก้ปัญหากรณีที่
ต้องการจ าแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีจ านวน
ตัวอย่างแตกต่างกันมากในแต่ละคลาส เมื่อเราน าข้อมูลที่มี
จ านวนแตกต่างกันระหว่างคลาสน ามาท าการจ าแนก 
ประเภทผลลัพธ์ที่ได้ท าให้มีการเรียนรู้แต่ข้อมูลกลุ่มมากและ
เมื่อท าการจ าแนกประเภท ก็จะจ าแนกในข้อมูลกลุ่มมาก
ด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหาชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลจึงเลือกใช้วิธีการ
เพิ่มจ านวนข้อมูลกลุ่มน้อยขึ้นโดยการสังเคราะห์ข้อมูลขึ้น
เฉพาะในข้อมูลกลุ่มน้อยเพื่อให้การจ าแนกประเภทในข้อมูล
กลุ่มน้อยดีขึ้นเป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนที่จะ
น าไปท าการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการ C4.5 วิธีการที่ช่วย
แก้ปัญหา Imbalance data set ได้คือการท า 
 1. Undersampling ห รื อ บ า ง ที ก็ เ รี ย ก ว่ า  Down 
Sampling เป็นวิธีการลดจ านวนข้อมูล ของ class ที่เป็น
เสียงข้างมาก (Majority class) ให้น้อยลงจนมีปริมาณพอๆ
กับ class ที่ เป็นเสียงข้างน้อย (Minority class) อย่างมี
หลักการ   
 2. Oversampling หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Up Sampling 
ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มจ านวนข้อมูลของ class ที่เป็น Minority 
ให้มีปริมาณข้อมูลใกล้เคียงกับ class ที่เป็น Majority 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Related 
Research) 
 การพัฒนาตัวแบบส าหรับระบบแนะน าแผนการเรียน
แบบอัตโนมัติ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 งานวิจัยของกฤษณะ ไวยมัย และคณะ [3] ได้น าเสนอ
การใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเพื่อช่วยส าหรับการแก้ปัญหา
การเลือกสาขาวิชาเรียนของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแบ่งกลุ่มความเหมาะสม
ของนิสิตเป็น 2 กลุ่มคือ Good และ Bad มีค่าความถูกต้อง 
ร้อยละ 80  
 งานวิจัยของกฤษณะ ไวยมัย และธีระวัฒน พงษศิริปรีดา
[4] ไดใชเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธและเทคนิค Data 

Classification มาประยุกตใชเพื่อการจัดสรรกฎหมายที่
เหมาะสมกับการพิจารณาคดีความ โดยน าเทคนิค Data 
Classification มาสรางตัวจ าแนกข้อมูลจากกฎเกณฑ์ที่ได
จากเทคนิคการคนหากฎความสัมพันธตัวจ าแนกขอมูล
สามารถน าไปใชท านายคดีความแตละคดีวาควรใชกฎหมาย
ฉบับใดในการพิจารณา โดยใชขอมูลคดีความของศาลฎีกา
ซึ่งประกอบดวยคดีอาญาและคดีแพงและใชการตัดค าดวย
พจนานุกรมภาษาไทยเพื่อจะแบงคดีความให้เปนวลีสั้นๆ 
โดยใชเทคนิค Suffix array และการหากฎเกณฑและชุด
ทดสอบจะตองแบงเป็น 2 ชุดคือระดับกฎหมายและระดับ
มาตราผลของการทดลองไดผลลัพธในการท านายที่ดีกวา
การใช  Data Classification แบบทั่วไปซึ่งอยู ในรูปของ      
ตนไมชวยตัดสินใจ 
 งานวิจัยของชุติมา อุตมะมุณีย์ และประสงค์ ปราณีตพล
กรัง [5] พัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ
อัตโนมัติออนไลน์ส าหรับในการเลือกสาขาวิชาเรียนของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยเทคนิคการจัดท าเหมืองข้อมูล
ตามวิธีของข่ายงานเบย์  โดยใช้โปรแกรม WEKA สร้าง
แบบจ าลองจากข้อมูลด้านการเรียนของกลุ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาทั้ง 9 มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยจึงพบว่าตัวแปร
ส าคัญที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเรียน
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 
3. วิธีการด าเนินงาน 
 งานวิจัยนี้ได้ใช้เครื่องมือในการท าเหมืองข้อมูลคือ
โปรแกรม WEKA 3.6 ส าหรับด า เนินการวิ จั ยและมี
วิธีด าเนินการวิจัยออกเป็นข้ันตอนดังต่อไปนี ้
 

3.1 การศึกษาข้อมูล (Data Understanding) 
 3.1.1 ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อในสายวิชาโดยพบว่าการที่ตัวนักเรียนเลือก
แผนการเรียนที่ไม่เหมาะสมและไม่มีข้อมูลในการเลือก
แผนการเรียนนั้นอาจจะท าให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาต่อ
ในแผนการเรียนที่ไม่เหมาะสมกับตนเองได้ 

 3.1.2 ศึกษาข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมฌ์ โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นั้นจะเป็นข้อมูลของ
นักเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมฌ์ ปีพ.ศ. 2555-2557 
ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลดิบ จ านวน 972 คน แสดงตัวอย่าง   
แอตทริบิวต์ของข้อมูล ได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1. ตัวอย่างแอตทริบิวต์ของข้อมูลดิบ 

ชื่อแอตทริบิวต์ ชนิดของแอตทริบิวต์ 
ช่ือนักเรียน ข้อความ 
เพศ ข้อความ 
เกรดแต่ละรายวิชาเรียน ตัวเลข 
คะแนนกิจกรรม ข้อความ 
เกรดเฉลี่ยรายเทอม ตัวเลข 
เกรดเฉลี่ยรายปี ตัวเลข 
เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาต้น ตัวเลข 
เกรดเฉลี่ยมัธยมศึกษาที่ 4  ตัวเลข 
แผนการเรียน ข้อความ 

 
3.2 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

 งานวิจัยช้ินนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลโดยจะใช้
ข้อมูล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนโนนไทย
คุรุอุปถัมฌ์ พ.ศ.2555 -2557 โดยมีการคัดกรองข้อมูลที่ได้
เกรดเฉลี่ยปานกลางขึ้นไป 2.50- 4.00 ของนักเรียนทั้งหมด
จากการคัดกรองได้นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยปานกลางทั้งหมด 
จ านวน  443 คน (จ านวนทั้งหมด 972 คน) แสดงตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยดังภาพท่ี 3 
 

 
 
ภาพที่ 3. ตัวอย่างข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย 
 

การแก้ปัญหาข้อมูลที่ไม่สมดุล (SMOTE : Synthetic 
Minority Over-sampling Technique) โดยจะน าข้อมูลที่
เตรียมไว้มาท าการแก้กรณีที่ต้องการจ าแนกข้อมูลไม่สมดุล  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจ านวนตัวอย่างแตกต่างกันมากในแต่ละ
คลาสงานวิจัยนี้ได้ใช้ Over- sampling  ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่ม
จ านวนข้อมูลดังภาพท่ี 4 และภาพที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 4. ข้อมูลเดิมที่ยังไม่ใช้เทคนิค SMOTE 
 

 
 

ภาพที่ 5. ข้อมูลที่ใช้เทคนิค SMOTE แล้ว 
 
 จากภาพท่ี 5 หลังจากการปรับความสมดุลแล้วจะเห็นว่า
จ านวนข้อมูลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 824 จาก 443 
 นอกจากนี้ได้มีการท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าหรับแอตทริ
บิวต์ที่เป็นเกรดของแต่ละรายวิชาและเกรดเฉลี่ยให้มีชนิดข้อมูล
เป็นแบบช่วงข้อมูลแทนเพื่อน าไปสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจ 
 

3.3 การสร้างโมเดล (Modeling) 
 จากข้ันตอนการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเสร็จ

สิ้นจะได้ข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลจากนั้นจะเข้าสู่
ขั้นตอนการทดสอบหาอัลกอริทึมโดยมีวิธีการเลือกเทคนิค
การสร้ างแบบจ าลอง ในการเลือกเทคนิคการสร้ า ง
แบบจ าลองนั้น ผู้วิจัยได้ท าการเลือกอัลกอริทึมของต้นไม้
ตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ C4.5 เพื่อน ามาทดสอบ โดยแผนการเรียน
ซึ่งเป็นคลาสข้อมูลในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 แผนการเรียนคือ 
วิทย์-คณิตฯ  ศิลป์-ค านวณ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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3.4 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
    จากการพัฒนาตัวแบบส าหรับระบบแนะน า

แผนการเรียนแบบอัตโนมัติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ สามารถแสดงกรอบ
กระบวนการท างานการแนะน าแผนการเรียนได้ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6. กรอบกระบวนการท างานการแนะน าแผนการเรียน 
 
 แผนภาพกระแสข้อมูลสามารถแสดงกระบวนการท างาน
ของระบบแนะน าแผนการเรียนแบบอัตโนมัติของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ดัง
ภาพทึ ่7 และดังภาพท่ี 8 

 
ภาพที่ 7.  แผนภาพ Context Diagram ของระบบแนะน าแผนการ
เรียนแบบอัตโนมัติ 
 

 
 
ภ าพที่  8. แ ผ น ภ า พ  D ata Flow Diagram Level 1 ข อ ง
กระบวนการแนะน าแผนการเรียน 
 
4. ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลการเตรียมข้อมูล 
 การท าขอมูลใหสมบูรณหลังจากที่ผ ูวิจัยไดท าการ

เก็บขอมูลแลวผ ูวิจัยไดท าขอมูลใหสมบูรณ โดยการเลือก
เฉพาะคอลัมน ที่สามารถน ามาใช ประโยชนได และยัง         
เปนคอลัมนที่มีขอมูลที่คอนขางครบถวนเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนนักเรียนคอลัมนส าคัญที่มีขอมูลมากไดแกผลการ
เรียนในบางคอลัมนที่จะมีความส าคัญแตมีขอมูลนอยมากจะ
ไมน ามาพิจารณาก็คือขอมูลภาคเรียนการศึกษา ดังนั้นผ ูวิจัย
จึงไดท าการตัดคอลัมนที่ไมจ าเปนในการท าData Mining 
และจะลดการกระจายตัวของขอมูลโดยการจัดหมวดหมูของ 
GRADE โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ High Mid และ Low ซึ่ง
ระดับผลการเรียน 4.00 - 3.00 จะแทนดวย High ระดับผล
การเรียน2.99-2.50 จะแทนดวย Mid และ 2.49-0.00 จะ
แทนดวย Low แสดงแอตทริบิวต์ของข้อมูลที่สมบูรณ์ดัง
ตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2. แอตทริบิวต์ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

ล าดับ ชื่อแอตทริบิวต์ ค าอธิบาย 
1 Sex เพศ 
2 Thai ร ะ ดั บ เ ก ร ด วิ ช า

ภาษาไทย 
3 Math ร ะ ดั บ เ ก ร ด วิ ช า

คณิตศาสตร์ 
4 Science ร ะ ดั บ เ ก ร ด วิ ช า

วิทยาศาสตร์ 
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5 Language ร ะ ดั บ เ ก ร ด วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

6 Social ระดับเกรดวิชาสังคม 
7 PE ระดับเกรดวิชาการงาน 
8 Art ระดับเกรดวิชาศิลปะ 
9 Technology ร ะ ดั บ เ ก ร ด วิ ช า

เทคโนโลยี 
10 GPA3 เกรดเฉลี่ย1 
11 GPA2 เกรดเฉลี่ย2 
12 Education_plan แผนการเรียน 

 
4.2 ผลของการสร้างโมเดล 

จากกลุ่มข้อมูลส าหรับการเรียนรู้  (Training 
Data) ที่ได้จัดเตรียมไว้จ านวน 824 ชุดน ามาวิเคราะห์กับ
แบบจ าลอง โดยน ากลุ่มข้อมูลส าหรับการเรียนรู้มาทดสอบ
กับอัลกอริทึมส าหรับสร้างต้นไม้ตัดสินใจคือ C4.5 ผลจาก
การวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka 

สร้างโมเดลในการเรียนรู้ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทมึตน้ไม ้
C4.5 ผลที่ได้ในโปรแกรม Weka พิจารณาได้ภาพท่ี 9 

 

 
 
ภาพที ่9. ส่วนของโมเดลที่ใช้อัลกอริทึม C4.5 
 

จากภาพที่9 ก็คือส่วนของโมเดลที่ได้จาก (Classifier 
model) โดยใช้อัลกอริทึม C4.5 มีโหนดราก (Root Node) 
คือ  GPA.2 อยู่ในเกณฑ์สูง 

 
4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล 

เมื่อได้ โมเดลแล้วก็คือโมเดลที่ถูกสร้างจาก
อัลกอริทึม C4.5 ขั้นตอนต่อมาคือการทดสอบโมเดลกับชุด
ข้อมูลทดสอบ  (Testing Data)  เพื่อที่จะน ามาทดสอบ
ความถูกต้อง ของโมเดลโดยน าข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เป็นชุด

ข้อมูลน ามาทดสอบจ านวน 43 ชุด โดยใช้วิธีการแบ่งข้อมูล
เป็น 80:20 70:30 และ 90:10 ผลการประเมิน คือ 90:10 มี
ประสิทธิ ภาพสูงสุด78.0488% จึงน ามาใช้ในการทดสอบ 

 
4.4 การท างานของระบบแนะน าแผนการ

เรียนแบบอัตโนมัติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 

ผลการท างานของระบบแนะน าแผนการเรียน
แบบอัตโนมัติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ 
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมีฟอร์มหลักในการท างานดังภาพที่10 
และ 11 
 

 
 
ภาพที่ 10. หน้าจอหลักของโปรแกรม  
  

 
 
ภาพที่ 11. การแนะน าแผนการเรียนแบบรายบุคคล 
 
 จากภาพที่11 เมื่อผู้ใช้ได้กรอกระบบครบถ้วนแล้วและ
ท าการคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบแผนการเรียน” ระบบจะแสดง 
ผลลัพธ์การแนะน าเป็นแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
และบันทึกลงฐานข้อมูล 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 จากงานวิยนี้เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ
เลือกแผนการเรียนและสามารถศึกษาในแผนการเรียนได้
อย่างประสบความส าเร็จจากผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ
และผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละ ช้ันปีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมฌ์ ด้วยเทคนิค
การท าเหมืองข้อมูลโดยใช้โปรแกรม WEKA ผลการวิจัยนี้ท า
ให้ทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของผลการเรียนในรายวิชา
ต่างๆและเกรดเฉลี่ยแต่ละชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ส่งผลต่อการเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่ งลักษณะความสัมพันธ์นี้ ได้มาจากอัลกอริทึม 
Decision Tree ซึ่งให้ผลลัพธ์ความสัมพันธ์ที่มีค่าความ
ถูกต้องของการท านาย (Accuracy) มีค่าเท่ากับ 78.0488 
% ค่าที่สามารถสืบค้นค าตอบสูงสุด (Precision) มีค่าเท่ากับ 
0.78 เป็นความสัมพันธ์ที่ ดีที่ สุ ด  ผู้ วิ จั ยจึ งน า รูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ได้ไปพัฒนาตัวแบบและระบบการแนะน า
แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1]   Chapman Pete, Clinton Julian, Kerber Randy, 

eds. “CRISP-DM 1.0 Step-by-step data 
mining guide”, SPSS Inc., USA. 2000. 

[2]   Jaiwei Han and Micheline Kamber, “Data Mining 
Concepts and Techniques”, Second 
Edition. University of Illinois at Urbana-
Champaign, 2006..  

[3]  กฤษณะ ไวยมัย, ชิดชนก สงศิริและ ธนาวินท รักธร
รมานนท, “การใชเทคนิคดาตาไมนนิงเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร” 
The Nectec ThecnicalJurnal. 2544, Vol. III 
(NO.11). 

[4]  กฤษณะ ไวยมัย และธีระวัฒน พงษศิรปรีดา, “การใช้
เทคนิคAssociation Rule Discovery เพื่อการ
จัดสรรกฎหมายในการพิจารณาคดีความ” 

[5]  ชุติมา อุตมะมุณีย์  และประสงค์ ปราณีตพลกรัง , 
“พัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ
อัตโนมัติออนไลน์ส าหรับการเลือกสาขาวิชาเรียน
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” วิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2553. 

[6]  บุญมา เพงชวน, “การใชเทคนิคเหมืองขอมูลเพื่อพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางด้านการผลิต
บัณฑิ ตระดับปริญญาตรี ”, วิ ทยานิพนธ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

 [7]  จามรกุล เหล่าเกียรติกุล และจิรารัตน์ สิทธิวรชาติ, 
“ตัวแบบพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมของ
นักศึกษาใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยกฎการจ าแนกประเภทเชิงความสัมพันธ์”, 
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีท่ี 4. ฉบับท่ี 8, 
2551, หน้าท่ี 7-13. 

1672



The 4
th
 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC

2
) 2016 

 

การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมลูเพื่อท านายสถานภาพจบ 
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการพัฒนาระบบท านายสถานภาพจบ

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อใช้ในการ
ท านายสถานภาพของนักศึกษาว่าสามารถส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาก าหนด ส าเร็จการศึกษาช้าหรือไม่ส าเร็จ
การศึกษาเลย การด าเนินงานได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจด้วยอัลกอริธึม C4.5 (J48) ในการสร้างตัวแบบ
ท านายสถานภาพการจบการศึกษา ขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบการท านายสถานภาพการจบของนักศึกษาใช้ภาษาจา
วา (JAVA)  และฐานข้อมูล  MySQL โดยพัฒนาขึ้น ใน
ลักษณะของระบบฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ไลบรารีของ 

Weka 3.6.12 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีพ .ศ . 2552-2555 
จ านวน 1000 คน ผลการทดลองโดยท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของโมเดลโดยวิธี 5-fold Cross-Validation 
และ 10-fold Cross Validation เพื่อหาโมเดลที่มีค่าความ
ถูกต้องมากท่ีสุดเพื่อเป็นตัวแบบท่ีดีในการท านายสถานภาพ
จบการศึกษาของนักศึกษา ผลที่ได้คือ โมเดลที่ถูกสร้างจาก
อัลกอริธึมต้นไม้ตัดสินใจด้วยวิธี 10-fold Cross-Validation 

มี ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  (Correctly Classified Instances) 
เท่ากับ 78% ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงในอนาคต แล้วน า
โมเดลที่ได้ไปพัฒนาระบบต่อไป 

 

Abstract 
This article explores applying data mining 

techniques to predict the future graduate status of 

undergraduate students. This research aimed to 

predict if undergraduate students will graduate on 

time, not graduate on time, or not graduate at all. 

An algorithm decision tree C4.5 (J48) was applied 

to build the model by comparing 5-fold cross-

validation technique and 10-fold cross-validation 

technique to find the best model for prediction. 

The developed system is a database application 

using JAVA and SQL Server as the database 

management system, and using Weka 3.6.12 to 

verify the accuracy of the mode. The data of this 

research is the student record of Nakhon 

Ratchasima Ratjabhat University 1000 records. The 

results showed that a 10-fold cross-validation 

algorithm decision tree C4.5 built the best model. 

This model had the highest percentage of correctly 

classified instances with a rate of 78%. This model 

requires further adjustments to develop a system 

for predicting the graduate status of undergraduate 

students 

 

ค าส าคัญ: เหมืองข้อมูล การจ าแนกชนิดข้อมูล CRISP-DM 

 

1. บทน า 
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการมุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุค
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ใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความ
ช านาญในแต่ละสาขาวิชา และสามารถจบการศึกษาภายใน
ระยะเวลาก าหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 มีนักศึกษา
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 17,237 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 
2558 จากส านักงานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ) ปัญหาที่
ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับนักศึกษาทุกคนนั้น รวมทั้งทีม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคือการจบการศึกษาของ
นักศึกษาซึ่งเป็นตัวช้ีวัดความส าคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของเราเช่นในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมามีจ านวนนักศึกษาทั้ งสิ้น 20,635 คน 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้เพียง 4697 (ข้อมูลจากส านักงาน
ทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ) สารเหตุอาจเกิดจากนักศึกษา
พ้นสภาพ นักศึกษาจบช้า เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว ด้าน
การน าข้อมูลนักศึกษาในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
ท านายแนวโน้มสถานภาพของนักศึกษา ด้วยการใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลจะสามารถท าให้การดูแลการวางแผนการเรียน
และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาท าได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอาจารย์ที่
ปรึกษาจะเห็นเพียงสถานะปัจจุบันของนักศึกษา และจะ
ทราบว่านักศึกษาในที่ปรึกษาของตัวเองหมดสภาพความเปน็
นักศึกษาเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงได้น าเทคนิคเหมืองข้อมูลการ
จ าแนกชนิดข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
มาใช้ในการท าวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาในอดีตที่
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลถึงคุณลักษณะ หรือ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สถานภาพของนักศึกษาเพื่อท านายข้อมูลนักศึกษาใน
ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะการส าเร็จการศึกษาเพื่อช่วยให้
ผู้บริหาร หรืออาจารย์สามารถวางแผน ดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาได้ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 เหมืองข้อมูล (Data Mining) [7] 

เหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นการหาความรู้ใน
ฐานข้อมูล(Knowledge Discovery in Databases – KDD) 

[13] เพื่ อค้นหารูปแบบ  (pattern) จากข้อมู ลจ านวน
มหาศาลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติ การ
เรียนรู้ของเครื่อง และ การรู้จ าแบบ เพื่อค้นหารูปแบบ 
แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดย
อาศัยหลักสถิติ การรู้จ า การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักทาง

คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลมี
กระบวนการมาตรฐานที่เรียกว่า “CRISP-DM” ช่ึงเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างบริษัท DaimlerChrysler บริษัท SPSS 

และบริษัท NCR โดยมีโมเดลดังภาพท่ี 1 

 

 

 

ภาพที่ 1. แสดงModelของCRISP-DM [7] 
 

2.1.1 Business Understanding เป็นขั้นตอนแรกสุด
ในกระบวนการ CRISP-DM ขั้นตอนนี้เป็นการท าความเข้าใจ 
ระบุปัญหาหรือโอกาสเชิงธุรกิจ 

2.1.2 Data Understanding ในการรวบรวมข้อมูลนั้น
ควรพิจารณาด้วยว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่
ถูกต้องน่าเช่ือถือ ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากพอหรือยัง และ
เป็นข้อมูลที่เหมาะสม มีรายละเอียดเพียงพอต่อการน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ 

2.1.3 Data Preparation ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเป็น
ขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดเนื่องจากโมเดลที่ได้จากการท า
เหมืองข้อมูลจะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของข้อมูลที่ใช้ การเตรียมมี 3 ขั้นตอนย่อยคือ ท า
การคัดเลือกข้อมูล การกลั่นกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล  

2.1.4 Modeling ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูลได้แก่การสร้างตัวแบบท านาย (Prediction 

model) ในบางครั้งพบว่ามีการน าเทคนิคเหมืองข้อมูลหลาย
เทคนิคมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด 

2.1.5 Evaluation การประเมินหรือวัดประสิทธิภาพ
ของโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้านั้นเป็นเพียง
การวัดความน่าเช่ือถือของโมเดล  

2.1.6 Deployment ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 
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2.2 การจ าแนกชนิดข้อมูล [8][11] 
การจ าแนกชนิดข้อมูล (Classification) เป็นเทคนิค

ส าหรับการเรียนรู้แบบจ าเป็นต้องมีผู้สอน (Supervised 

Learning) ซึ่งลักษณะการท างานจะมีการแบ่งชุดของข้อมูล
ออกเป็น 2 ชุด โดยชุดข้อมูลส่วนแรกเรียกว่า “ชุดข้อมูล
ส าหรับการฝึกสอน” (Training set) เป็นชุดข้อมูลที่เอาไว้
ส าหรับให้เครื่องจักรเรียนรู้และสร้างตัวแบบการจ าแนก
ข้อมูลขึ้นมา และชุดข้อมูลส่วนที่สองเรียกว่า “ชุดข้อมูล
ทดสอบ” (Testing set) เป็น ชุดข้อมูลที่น า ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพของตัวแบบการจ าแนกชนิดข้อมูลที่ถูกสร้าง
ขึ้นมา โดยเทคนิคพื้นฐานที่นิยมทั่วไปคือเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) และใช้อัลกอริทึมส าหรับการ
สร้างต้นไม้ตัดสินใจด้วย C4.5 ซึ่งมีการใช้ค่า Information 

Gain (IG) ส าหรับตัดสินใจเลือกแอตทริบิวต์ในการสร้าง
ต้นไม้ตัดสินใจ ดังสมการที่ 1 และสมการที่ 2 

 
                 ……(1) 
 

   ……(2) 
 

 

2.3 ซอฟต์แวร์ Weka [7][12] 
ซอฟต์ แ ว ร์  WEKA (Waikato Enviroment for 

Knowledge Analysis) [7,12] เป็นซอฟต์แวร์ทีได้พัฒนาขึ้น
บนพื้นฐานของภาษาจาวา (Java) สามารถรัน (Run) ได้
หลายระบบปฏิบัติการ และสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรม
ได้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ท างาน ในด้านการท าเหมืองข้อมูลที่
รวบรวม แนวคิดอัลกอริทึมมากมายซึ่งอัลกอริทึมสามารถ
เลือกใช้งานโดยตรงได้จาก 2 ทางคือจากชุดเครื่องมือที่มี
อัลกอริทึมมาให้ หรือเลือกใช้จากอัลกอริทึมที่ได้เขียนเป็น
โปรแกรมลงไปเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มเติม 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการสร้างฐานความรู้
เพื่อท านายสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ [4] โดยนางสาวเรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม ซึ่งงานวิจัย
นี้เป็นการท านายสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์เพื่อท านายความถนัดทางการเรียนให้แก่
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การพยากรณ์ผู้เข้าศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [5] 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ค าแนะน าส าหรับ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าศึกษา
และการรับสมัครผู้เข้าศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตรง
กับกลุ่ ม เป้ าหมายที่ จะ เป็นนักศึ กษาในอนาคตของ
สถาบันการศึกษาและสามารถได้นักศึกษาที่คาดว่าจะ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด [3] 

โดยมานิตา สองสี  ไชยยันต์ ปาละมาณ  วีระพงศ์ วุฒิศักดิ์ 
ผู้วิจัยการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อการท านายสถานภาพ
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดยเฉพาะการน า
ข้อมูลนักศึกษาในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบในการ
ท านายแนวโน้มสถานภาพของนักศึกษา ด้วยการใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูล เพื่อการดูแล และการวางแผนการเรียนและ
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

3. การด าเนินการวิจัย 
งานวิจัย ช้ินนี้มีขั้นตอนการด า เนินงานตามโมเดล

มาตรฐาน CRISP-DM ประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี ้   
3.1 การวิเคราะห์ปัญหา (Business 

Understanding)  
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ เข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีปัญหาในการส าเร็จ
การศึกษาเป็นอย่างมากโดยแบ่งเป็นการพ้นสภาพนักศึกษา  
การจบการศึกษาช้า การวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อ
สถานภาพของนักศึกษาจะสามารถพยากรณ์สถานภาพการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยมีการรวบรวมข้อมูล
และใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจในการวิเคราะห์ปัจจัยในการ
น าไปสร้างโมเดลการพยากรณ์สถานภาพการส า เร็จ
การศึกษา 

 

3.2 การท าความเข้ า ใ จกั บข้ อ มูล  ( Data 
Understanding)  

ข้อมูลที่ ใ ช้ส าหรับการท าวิจัยครั้ งนี้ เป็นข้อมูล
นักศึกษาที่ รวบรวมมาได้ทั้ งหมดในปีพ .ศ 2552-2554 

จ านวน 5287 คน มีจ านวนแอตทริบิวต์ทั้งสิ้น 31 แอตทริ
บิวต์โดยประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาเช่น เพศ  
อาชีพบิดามารดา เป็นต้น และข้อมูลผลการเรียนในช้ันปีท่ี 1 

จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 
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3.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
เป็นขั้นตอนการจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพก่อน

ขั้นตอนการสร้างโมเดลการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาปีพ.ศ. 2552-2554 จ านวน 
1000 คนมีขั้นตอนดังนี ้ 

3.3.1. การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) เป็น
ขั้นตอนท าการคัดเลือกแอตทริบิวต์ที่คาดว่ามีผลต่อการ
วิเคราะห์สถานภาพจบการศึกษาของนักศึกษาเช่น รายได้
บิดา รายได้มาดา คณะ เกรดเฉลี่ยที่จบมา เกรดเฉลี่ยภาค
เรียนที1่/1  เกรดเฉลี่ยภาคเรียนท่ี2/1  สถานะของนักศึกษา 
เป็นต้น ส าหรับการคัดเลือกข้อมูลเพียง 1000 คนมาจาก
ข้อมูลทั้งหมดจ านวน5287 คน โดยท าการคัดเลือกข้อมูลที่
สมบูรณ์ของแต่ละเรคคอร์ด แล้วแบ่งข้อมูลของแต่ละคณะ
จ านวน 200 คน 

3.3.2. การกลั่นกรองข้อมูล (Data Cleaning) ท า
การลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในบ้างเรคคอร์ดเช่น เกรดเฉลี่ยมี
เพี่ยงเทอม1 

3.3.3. การแปลงข้อมู ล  (Data Transformation) 

เช่น การท า Discretization แบ่งช่วงของเกรดเฉลี่ยของ
นักศึกษา การท า Generalizationโดยแปลง แอตทริบิวต์
ของโปรแกรมให้เป็นคณะที่สังกัด การท าการแปลงรูปแบบ
ข้อมูล แปลงรายได้ครอบครัวให้เป็นขอความเช่น <150,000 

บาทต่อป ีให้เป็น “<150,000” 

 

3.4 การสร้างตัวแบบท านาย (Modeling) 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ WEKA ส าหรับการ

สร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจด้วยอัลกอริทึม J48 โดยน าข้อมูล
ที่แปลงจากฐานข้อมูลใน Excel เป็นรูปแบบ ARFF มาสร้าง
ตัวแบบท านายโดยใช้เทคนิคต้นใม้ตัดสินใจ โดยข้อมูลได้จาก
การจัดเตรียมประกอบด้วยแอตทริบิวต์ดังนี้ รายได้บิดา 
(Dad_income)  รายได้มาดา (Mum_income) คณะที่
สังกัด (faculty) เกรดเฉลี่ยที่จบมา (Gpa1) เกรดเฉลี่ยเทอม
1/1 (Gpa2) เกรดเฉลี่ยเทอม2/1 (Gpa3) เกรดเฉลี่ยสะสม 
(Gpa4) และสถานภาพการจบการศึกษา (จบตรงเวลา  จบ
ไม่ตรงเวลาและไม่จบการศึกษา) 

 

3.5. ทดสอบความถูกต้องในการท านายตัวแบบ 
(Evaluation)  

ทดสอบความถูกต้องในการท านายตัวแบบ 
(Evaluation) ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ท าการวัดประสิทธิภาพด้าน

ความถูกต้องในการจ าแนกชนิดข้อมูลของโมเดล ดังสมการที่ 
1 ด้วยวิธี 5-fold cross-validation และ 10-fold cross-

validation 

 

ความถูกต้อง (%) = (จ านวนข้อมูลที่จ าแนกชนิดข้อมูลได้
ถูกต้อง / จ านวนข้อมูลทั้งหมด) x 100  ….(3) 

 

3.6. การออกแบบระบบ 
 การท างานของระบบท านายสถานภาพจบ

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี โดยใช้ภาษาจาวา
เป็นภาษาส าหรับการพัฒนาระบบร่วมกับไลบรารีของ 
WEKA ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 2  

 

 

ภาพที่ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพการจบการศึกษา 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ง าน วิ จั ย ช้ิ นนี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ด า เ นิ นก า รทดลอ งต า ม

กระบวนการจนครบและสามารถสรุปผลการทดลองแบ่งเปน็ 
3 ส่วนคือ ผลการสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจส าหรับพยากรณ์
สถานภาพการจบการศึกษา  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของโมเดล และผลการด าเนินงานของระบบ 

4.1 ผลการสร้างโมเดลต้นไม้ตัดสินใจส าหรับการ
พยากรณ์สถานภาพการจบการศึกษา โดยใช้อัลกอริทึม J48 
บนซอฟต์แวร์ WEKA สามารถแสดงผล ดังภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3. แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่สร้างข้ึนได้ 
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4.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลการ
พยากรณ์สถานภาพจบของนักศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดลสร้างตัวแบบท านายด้วยวิธี Cross-

Validation โดยท าการ เปรียบ เทียบค่ าความถูกต้อง
(Correctly Classified Instances) ของโมเดลที่เป็น 5-fold 

Cross-Validation แ ล ะ  10-fold Cross-Validation  ค่ า
ความถูกต้องสามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าความถูกต้อง 
หัวข้อ 5-fold cross 

validation 
10-fold cross 

validation 
ค่าความถูกต้อง 72% 78% 

 

4.3  ผลการท างานของระบบการท านายสถานภาพการ
จบการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี โดยการท างานเป็น
การท างานแบบ Window application สามารถแสดงได้ 
ดังภาพท่ี 4 5 และ 6 

 

 

 

ภาพที่ 4. หน้าการท างานหลักของระบบการพยากรณ์สถานภาพ
การจบการศึกษาของนักศึกษา 
 

 
ภาพที่ 5. หน้าฟอร์มแสดงผลลัพธ์การพยากรณ์สถานภาพการ
ส าเร็จของนักศึกษา 

 

 

ภาพที่  6. ฟอร์มการพยากรณ์สถานภาพการจบการศึกษา
รายบุคคล 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลที่มี

ความเหมาะสมและถูกต้องส าหรับการท านายสถานภาพจบ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ อัลกอริธึม  C4.5 ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตัวแบบ
ท านายที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการแบ่ง
ข้อมูลเป็น 5-fold cross-validation และวิธีการแบ่งข้อมูล
เป็น 10-fold cross-validation โมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ 
C4.5 ทดสอบโดยวิธีการแบ่งข้อมูลเป็น 5-fold cross-

validation ให้ผลการทดสอบโดยมีค่าความถูกต้อง เท่ากับ 
72% ของทั้งหมด โมเดลจากอัลกอริธึมต้นไม้ C4.5 (J48) 

ทดสอบกับ10-fold cross-validation ให้ผลการทดสอบ
โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 78% ซึ่งเป็นค่าความถูกต้องใน
ระดับค่อนข้างสูง ในอนาคตผู้วิจัยได้วางแผนในการปรับปรุง
การท างานของระบบโดยจะประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบอ่ืนเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
การจัดท าโครงงานครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าการ

ประยุกต์ทฤษฎีหน้ีสงสัยจะสูญของมาตรฐานการบัญชี เพื่อ
พัฒนาระบบร้านรับจัดไฟแนนซ์ ซ่ึงได้จัดท าเว็บไซต์ร้านรับ
จัดไฟแนนซ์ กรณีศึกษา ร้านจัดไฟแนนซ์ทรัพย์ไพศาล ใช้ 
ภาษา CSS3 ใช้ตกแต่ง เ ว็บ ไซต์  ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลใช้โปรแกรม PostgreSQL และใช้ภาษา Ruby 
On Rails ในการสั่งการและติดต่อฐานข้อมูล เพื่อพัฒนา
ระบบงานแก่ร้านรับจัดไฟแนนซ์ทรัพย์ไพศาลให้มีระบบงาน
ที่รวดเร็ว มีความเป็นระเบียบมากขึ้น อีกทั้งยังลดการใช้
เอกสารให้น้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ ท าเว็บไซต์เพื่อสร้าง
ช่องทางการขายรถจักรยานยนต์ รถยนต์และที่ดิน ที่หลุด
ไฟแนนซ์  และ  ได้น า วิ ธีการค านวณห น้ีสงสั ยจะสูญ 
(Doubtful  Accounts)  เข้ามาช่วยเพื่อที่จะช่วยให้เจ้าของ
กิจการสามารถค านวณประมาณการณ์การขาดทุนที่เกิดขึ้น
ได้  
 

ค าส าคัญ : จัดไฟแนนซ์, หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

Abstract 
The purpose of this project is to design a 

website for a local loan business (as known as a 

finance business); a case study is Sabphaisan 
finance business to develop and strengthen the 
system of the business becomes fast and 
effective, to decrease paperworks by input 
information into the website instead, and to 
increase the opportunity of selling unredeemed 
asset i.e. cars motorcycles and lands. And also 
apply Doubtful accounts into the system which 
would cover a deficit calculating.  
 
Keyword : Finance, Doubtful 
 
บทน า  

การจัดไฟแนนซ์เป็นบริการทางการเงินที่สะดวกและ
รวดเร็วต่อการรับเงินเพียงนําทรัพย์สินที่มีค่า ได้แก่ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และโฉนดที่ดิน มาจํานําหรือจํานองไว้เพื่อ
แลกเปลี่ยนเป็นเงิน จําเป็นมากที่ต้องมีการเก็บข้อมูลและ
หลักฐานของลูกค้าไว้เป็นหลักฐานเพื่อความปลอดภัย หาก
เก็บข้อมูลเป็นรูปแบบเอกสารจํานวนมาก จะทําให้เกิดความ
วุ่นวายและล่าช้าต่อการค้นหาข้อมูล อีกทั้งหากไม่มีความ
ปลอดภัยในการเก็บเอกสารอาจทําให้เกิดการสูญหายของ
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ข้อมูลน้ันได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์ร้านรับจัดไฟแนนซ์ 
กรณีศึกษา ร้านจัดไฟแนนซ์ทรัพย์ไพศาล จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องรองรับฐานข้อมูลลูกค้าที่มีจํานวนมากอย่างปลอดภัย
อีกทั้งสามารถคิดค่างวด ดอกเบี้ย กําไร ต้นทุน เพิ่มการ
บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้รวดเร็วกว่าการบันทึกแบบ
เอกสาร ได้แก่ สมุดบัญชีค่างวด สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

มีการจัดการระบบงานภายในร้านให้จัดการข้อมูลที่ชัดเจน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น มี
การ วิเคราะห์แนวโน้มลูกหน้ีที่ จะผิด นัดชําระหน้ีจาก
พฤติกรรมของลูกหน้ีที่ไม่จ่ายค่างวดติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
โดยวิเคราะห์จากวิธีการคิดหน้ีสงสัยจะสูญอ้างอิงจาก 
กฎหมายพระราชบัญญัติการบัญชี จะขึ้นรายชื่อลูกค้าที่อาจ
เกิดการหนีหน้ีได้  

 

วัตถุประสงค์  
1) เพื่อทําเว็บไซต์พัฒนางานให้กับร้านรับจัดไฟแนนซ์

ทรัพย์ไพศาล 

2) เพื่อสร้างช่องทางการขายรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
และทีดินที่หลุดไฟแนนซ์ 

3) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มลูกหน้ีที่จะผิดนัดชําระหน้ี 

 

วิธีด าเนินงาน 
การ จัดทําเว็บไซต์ร้านรับจัดไฟแนนซ์จําเป็นต้องมี

ขั้นตอนดังน้ี  
1) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบโดยสัมภาษณ์

ความต้องการของเจ้าของกิจการร้านรับจัดไฟแนนซ์และ
บันทึกผล 

2) ศึกษาข้อมูลและทฤษฏีที่จะใช้ในการทํางานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานและตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 

3) วิเคราะห์ระบบและสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อ
แสดงให้เห็นภาพรวมของเว็บไซต์ว่ามีการทํางานอย่างไร ซ่ึง
จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงการทํางานของเว็บไซต์ ว่า 
เจ้าของร้านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยที่เข้าสู่ระบบ 

เลือกเมนูการจัดไฟแนนซ์เม่ือมีลูกค้าเข้ามาจัดไฟแนนซ์กับ
ทางร้าน และสามรถทําการจัดการข้อมูลการจัดไฟแนนซ์ 
จัดการข้อมูลของร้านได้  เม่ือใช้งานเว็บไซต์ 

 

ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดการทํางานของโปรแกรม 

 

4) รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะนํามา
เว็บไซต์ โดยมีโปรแกรมโพสต์เกรสคิวเอล (PostgreSQL) 
เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลร่วมกับภาษา Ruby On Rails 
(RoR) และใช้ภาษา HTML ในการสร้างหน้าเว็บไซต์ 
 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การวิเคราะห์แนวโน้มผู้ที่จะผิดนัดช าระหนี้ 
การดําเนินธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว 

แม้ว่าลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่จะชําระหน้ีเม่ือถึงกําหนด หรือ
ตามที่คาดหมายไว้ แต่มีลูกหน้ีบางรายที่ไม่สามารถชําระ
หน้ีได้ ในทางปฏิบัติก็ไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่าลูกหน้ีรายใด
จะไม่ชําระหน้ีจนกว่าจะถึงกําหนดชําระ หรือได้มีการ
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ทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว ทําให้เจ้าของกิจการไม่สามารถ
ทราบได้ว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได้อีกหรือไม่ หรือ
การขาดทุนมากหรือน้อยเพียงใด ดังน้ันจึงได้เกิดการ
วิเคราะห์แนวโน้มผู้ที่จะผิดนัดชําระหน้ีจากพฤติกรรม
การจ่ายค่างวด และหากลูกหน้ีคนใดที่ไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ กิจการก็ต้องมีการกําหนดการตัดบัญชีลูกหน้ี 

ให้เป็นสูญ เพื่อที่จะให้เจ้าของกิจการทราบว่าจะมีการเผื่อ
การขาดทุนของกิจการอย่างไร โดยการคิดค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ 

วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มผู้ที่จะผิดนัดชําระหน้ี จะเริ่ม
จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการจ่ายค่างวดที่ทางกิจการไม่
สามารถเก็บเงินได้แล้วพบว่า ลูกหน้ีที่เจ้าของกิจการคิดว่า
จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยส่วนมากมีพฤติกรรม
ดังต่อไปน้ี 

1. ลูกหน้ีที่ไม่มาจ่ายค่างวดติดต่อกัน 3 เดือน 

2. เม่ือเจ้าของกิจการมีการทวงหน้ีโดยการส่งจดหมายที่
เรียกว่า “โนติส” และให้เวลาชําระค่างวดภายใน 1 เดือนแต่
ลูกหน้ียังไม่มาชําระค่างวด 

เม่ือพบว่าลูกหน้ีมีพฤติกรรมดัง 2 ข้อข้างต้น เจ้าของ
กิจการจะทําการประนอมหน้ีโดยการโทรศัพท์หาลูกหน้ีเพื่อ
เป็นการเตือนอีกครั้งหากลูกหน้ีไม่มาจ่าย เจ้าของกิจการ
สามารถดําเนินการทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย
เรื่องของสัญญาเช่าซ้ือ “เจ้าของทรัพย์สินบอกเลิกสัญญาเช่า
ซ้ือได้ในกรณีดังต่อไปน้ี คือ ในกรณีที่ผู้เช่าซ้ือผิดนัดไม่ใช้เงิน
ค่าเช่าซ้ือ ผิดสัญญาเช่าซ้ือสองคราวติด ๆ กัน เจ้าของ
ทรัพย์สินมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือได้” (ปพพ. มาตรา 
574) 

เม่ือไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได้ ทางกิจการ
จะต้องมีการประมาณจํานวนเรียกหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ไม่ได้ขึ้นจํานวนหน่ึง กันไว้เผื่อเป็นค่าหน้ีสงสัยจะสูญตาม
หลักมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

หน้ีสงสัยจะสูญ  ( Doubtful  Accounts )  หมายถึง 
ลูกหน้ีส่วนที่คาดว่าจะเรียกเ ก็บเงินไม่ได้ และถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีน้ัน ซ่ึงในแต่ละงวดบัญชีกิจการต้อง

ประมาณการการจําหน่ายลูกหน้ีส่วนที่คาดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได้  

สูตรการค านวณ 

หน้ีสงสัยจะสูญ = ยอดเงินให้กู้ x ร้อยละของลูกหน้ีที่
เก็บเงินไม่ได้  

ตัวอย่างที่ 1 การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญโดยคํานวณ
เป็ น ร้ อย ละของยอดลู กห น้ี เ งิ น กู้  สมมติ  กิ จการ มี
ประสบการณ์จากลูกหน้ีเงินกู้ที่เรียกเก็บไม่ได้เฉลี่ยแล้ว
ประมาณ 2 % ของยอดลูกหน้ีเงินกู้ หากในปี 25×1 กิจการ
มียอดลูกหน้ีเงินกู้ 50,000 บาทการบันทึกรายการปรับปรุง
เก่ียวกับหน้ีที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ ณ วันสิ้นปี 25×1 

จะเป็นดังน้ี 

       เดบิต หน้ีสงสัยจะสูญ 1,000 

       เครดิต ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,000 

       (คํานวณ 50,000 × 2 % = 1,000 บาท) 
 

ตัวอย่างที่ 2 สมมติ กิจการมีประสบการณ์จากลูกหน้ี
เงินกู้ที่เรียกเก็บไม่ได้เฉลี่ยแล้วประมาณ 2 % ของยอด
ลูกหน้ีเงินกู้ 

ลูกหนี ้  ยอดเงินกู้  หนี้สงสัยจะสูญ 
A   20,000   20,000 ×  2 % = 400  บาท 
B   40,000   40,000  ×  2 % = 800  บาท 
C   50,000   50,000   × 2 % = 1,000 บาท 
 

2. การจัดไฟแนนซ์ 
การจัดไฟแนนซ์ คือ การกู้เงินผ่านธนาคารหรือ

บริษัทที่จัดไฟแนนซ์โดยนําทรัพย์สินที่มีค่าต่าง ๆ มาเพื่อ
แลกกับจํานวนเงินที่ต้องการ แต่วิธีการกู้ยืมเงินน้ันมี
หลักการที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงการขอไฟแนนซ์จะต้อง
ผ่านเงื่อนไขของทางบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตามข้อตกลง
ของผู้บริหาร โดยลักษณะของการจัดไฟแนนซ์ส่วนใหญ่
จะเป็นลักษณะของการเช่าซ้ือคือ แม้ว่าเราจะมีรถขับแต่
ตัวผู้ขับเองไม่ใช่เจ้าของรถ ซ่ึงเรียกได้ว่า “ ผู้เช่า ” ซ่ึง
เจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบค่างวดให้ครบตาม
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สัญญาพร้อมกับดอกเบี้ยให้ครบตามกําหนด รถก็จะเป็น
ของเราในทันที  

 
ความหมายของ การเช่าซื้อ 
การเช่าซ้ือ คือ การที่เจ้าของทรัพย์สินนําทรัพย์สิน

ออกให้เช่าและจะขายทรัพย์สินน้ัน หรือให้ทรัพย์สินน้ัน
ตกเป็นสิทธ์ิแก่ผู้เช่าซ้ือ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าได้ใช้เงิน
เป็นจํานวนน้ัน ๆ การเช่าซ้ือต้องทําสัญญาเช่าซ้ือเป็น
ลายลักษณ์อักษร จึงหันมาทํา “ สัญญาเช่าซ้ือ ” โดย
บริษัทไฟแนนซ์เป็น “ ผู้ซ้ือ ” และลูกค้าเป็น “ ผู้เช่าซ้ือ 
” โดยผ่อนชําระกับบริษัทตามดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้ 
และสามารถผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ได้ ดังน้ันทรัพย์สินจึง
เป็นของบริษัท จนกระทั่งผู้ทําสัญญาเช่าซ้ือผ่อนชําระ
ตามสัญญาเช่าซ้ือจนครบกําหนด ผู้ เช่าซ้ือจะได้รับ
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินน้ันไป 

การเช่าซ้ือในบางครั้งผู้เช่าซ้ือไม่สามารถชําระเงินค่า
งวดตามกําหนดสัญญา ทางบริษัทจะส่งเอกสารเพื่อแจ้ง
การชําระเงินค่างวดไป หากยังไม่ชําระตามกําหนดที่
บริษัทแจ้งไว้ บริษัทอาจมีการส่งเจ้าหน้าที่มาเจรจาด้วย 
ซ่ึงหากว่าไม่สามารถตกลงกันได้ ทางบริษัทอาจทําการ
เก็บทรัพย์สินและฟ้องร้องค่าเสียหายตามที่กฎหมาย
กําหนด ยกตัวอย่างเช่นกรณีต่อไปน้ี 

1. ขายทรัพย์สินไปโดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ และมี
การค้างชําระค่างวดไว้ 

2. มีการนําทรัพย์สินไปจํานําที่ อ่ืนโดยไม่แจ้งให้
บริษัททราบ 

3. มีการแอบซ่อนสินค้า หรือมีเจตนาทุจริต 

4. ไม่สามารถปฏิบัติตามเอกสารสัญญาที่ได้ให้ไว้กับ
บริษัทได้ 

 

        เง่ือนไขหลักและรายละเอียด 
เงินต้น คือ ราคาที่ประเมินของรถคันน้ัน ๆ ตามที่

บริษัทได้กําหนดขึ้นโดยพิจารณาจาก ยี่ห้อของรถ , ปี, 
รุ่น, ซีซี, สภาพรถ และอ่ืน ๆ 

ดอกเบี้ย  ซ่ึงมีค่าสูงหรือต่ํา ขึ้นอยู่ กับปีของรถ , 

จํานวนปีที่จะจัดไฟแนนซ์ และความสามารถในการคืน
เงินของผู้เช่าซ้ือ 

 

         เอกสารที่จ าเป็นในการเช่าซื้อ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เช่าซ้ือและผู้ค้ํา

ประกัน 

2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซ้ือและผู้ค้ําประกัน 

3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น statements หรือ สลิป
เงินเดือน หรือเอกสารที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของ
รายได้ 

4. กรณีรีไฟแนนซ์ ต้องมีเล่มทะเบียนรถยนต์ หรือ
ตัวถ่ายสําเนาสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ 

5. สัญญาเช่าซ้ือ ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้ 
 

        วิธีการค านวณค่างวด 
เงินต้น  x  ดอกเบี้ย(%)  =  จํานวนดอกเบี้ยต่อ

เดือน 

จํานวนดอกเบี้ยต่อเดือน  x  จํานวนเดือนที่จะจ่าย
ทั้งหมด = ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด 

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด  +  เงินต้น = เงินรวม
ทั้งหมดที่ต้องจ่าย 

เงินรวมทั้งหมดที่ต้องจ่าย  /  จํานวนเดือนที่จะจ่าย
ทั้งหมด = ค่างวดต่อเดือน 

ตัวอย่างการค านวณค่างวด 
   สมมุติ เงินต้น = 10,000 บาท 

   ดอกเบี้ย(%) = 1.25 % 

   จํานวนเดือนทั้งหมด = 12 เดือน 

วิธีการค านวณ    
   ดอกเบี้ยต่อเดือน 10,000  x  1.25 % = 125  บาท  
   ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด 125 x 12 = 1,500 บาท 

   เงินรวมที่ต้องจ่าย 1,500 + 10,000 = 11,500 บาท 

   ค่างวดต่อเดือน 11,500 / 12 = 959  บาท/เดือน 

     ดังน้ัน ค่างวดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนจะเท่ากับ 959 
บาท/เดือน 
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ผลการด าเนินงาน 
    จากการดําเนินงานวิจัย จัดทําเว็บไซต์ร้านรับจัดไฟแนนซ์
เพื่อพัฒนาระบบงานร้านจัดไฟแนนซ์ทรัพย์ไพศาลและได้นํา
เรื่องการประยุกต์ทฤษฎีหน้ีสงสัยจะสูญของมาตรฐานการ
บัญชีมาใช้ ได้สร้างในส่วนของ User interface ดังตัวอย่าง
ต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดง ส่วนของหน้าแรกของเว็บไซต์ 
 

 
ภาพที่ 3  แสดง ส่วนของหน้าตรวจสอบค่างวดของลูกค้า 
 

 
ภาพที่ 4  แสดง ส่วนของหน้าเข้าสู่ระบบของเจ้าของร้าน 

 

 

 
 

ภาพที่ 5  แสดง ส่วนของหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบของเจ้าของร้าน 

 

        
ภาพที่ 6  แสดง ส่วนของหน้าจัดไฟแนนซ์ 

 

 
         

ภาพที่ 7  แสดง ส่วนของหน้าบันทึกค่างวด 
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ภาพที่ 8  แสดง ส่วนของหน้าเพ่ิมค่างวด 

 

 
 

ภาพที่ 9  แสดง ส่วนของหน้ารายชื่อลูกหนี้ที่ผิดนดัชําระ 

 

 
 

ภาพที่ 10  แสดง ส่วนของรายชื่อลูกหนี้เช่าซ้ือ 

 

 
 

    ภาพที่ 11  แสดงส่วนของหน้ารายละเอียดลูกหนี้เช่าซ้ือ 

 

 
 

                ภาพที ่12  แสดงส่วนของหน้าบัญชีค่างวด 

 
สรุปและอภิปรายผล  

จากการจัดทําเว็บไซต์ร้านรับจัดไฟแนนซ์เพื่อพัฒนา
ระบบงานร้านจัดไฟแนนซ์ทรัพย์ไพศาลและได้นําเรื่องการ
ประยุกต์ทฤษฎีหน้ีสงสัยจะสูญของมาตรฐานการบัญชีมาใช้
เพื่อที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถคํานวณประมาณ
การณ์การขาดทุนที่เกิดขึ้นได้ เม่ือได้นําเว็บไซต์ไปใช้กับร้าน
จัดไฟแนนซ์ทรัพย์ไพศาลจะช่วยให้ระบบการทํางานภายใน
ร้านมีระบบระเบียบมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการทํางานที่ดี
ขึ้นลดการใช้เอกสารได้นําเทคโนโลยีมาใช้แทน อีกทั้งยังช่วย
ให้ร้านมีช่องทางการขายสินทรัพย์ที่หลุดไฟแนนซ์ และลด
การขาดทุนจากการประยุกต์ทฤษฎีหน้ีสงสัยจะสูญมา
คํานวณทําให้ร้านสามารถเผื่อการขาดทุนจากลูกหน้ี และ
วิเคราะห์แนวโน้มลูกหน้ีที่จะผิดนัดชําระหน้ีได้ 
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ข้อจํากัดของระบบคือ ระบบจะถูกติดตั้งและใช้งานผ่าน
เว็บไซต์ ร้านไฟแนนซ์ที่ศึกษาคือร้านรับจัดไฟแนนซ์ทรัพย์
ไพศาล และ พัฒนาเว็บไซต์ร้านรับจัดไฟแนนซ์ 
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การผสานค่าสภาพแวดล้อมและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อการให้น ้าพืช 
Integration of Environmental Data and Knowledge Based Expert System for 

Crop Irrigation  

 
นายศรัณ จันตุ่ย 

อ.อลงกต กองมณี, อ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน, อ.ด าเกิง ช านาญค้า 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทคัดย่อ 
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ตัดสินใจในการให้น ้าพืชโดยอาศยั

ประสบการณ์มากกว่าวิธีวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็
ตามมีการให้น ้าพืชจ้าเป็นต้องมีความแม่นย้ามากขึ นเพราะ
สามสาเหตุ น ้าต้นทุนลดน้อยลง แรงงานขาดทักษะเกษตร 
และผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์คุณภพมากกว่าปริมาณ การ
ให้น ้าพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเวลาท้าให้พืชมีการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็วและให้ผลผลิตดี นอกจากปัจจัยของน ้า
ยังมีปัจจัยของอุณหภูมิ ความชื น และแสงที่เป็นปัจจัยให้พืช
เจริญเติบโตเช่นกัน ด้วยเหตุนี จึงมีความจ้าเป็นในการพัฒนา
ระบบการตัดสินใจให้น ้ า โดยระบบจะใช้ความรู้จาก
ผู้ เ ช่ียวชาญ ในการตั ดสิน ใจและใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ระบบมีความแม่นย้าและน่าเชื่อถือ 
 
ค้าส้ าคัญ : เซ็น เซอร์ ,การให้น  าพื ช ,ระบบความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

Abstract 
Most Thai farmers do irrigation decision by 

experience more than science measure. Today, 
irrigating must be exact decision because main 
water resources decrease, labor skill less and 
customers need quality products than high 

amount products. Optimization irrigating affect to 
really fast plant grown. Except water, 
temperature, humidity and light are factor for 
plant develop too. This research is plant grown 
really fast factor learning. So this reason for 
building irrigation decision system. This system 
using knowledge base expert and science for 
exactly and honorable. 
 
Key World: Sensors, Irrigation, Knowledge base 

expert system 

 
1. บทน้า 

ระบบการผสานค่ าเซ็น เซอร์ กับ องค์ ความรู้ ขอ ง
ผู้เช่ียวชาญเพื่อการให้น  าพืชนั นพัฒนาขึ นมาเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรเพื่อให้สามารถจัดการกับการให้น  าพืชดด้อย่าง
ถูกต้องและตรงเวลาตามที่พืชต้องการ ระบบที่พัฒนาขึ นนี 
จะอาศัยความรู้จากผู้เชียวชาญเฉพาะด้านและการใช้ค่าจาก
เซ็นเซอร์ช่วยในการตัดสินใจย่อมแม่นย ากว่าการใช้ประสาท
สัมผัสของมนุษย์ ดังรูปที่ 1 ภาพการวัดความชื นในดินด้วย
ประสาทสัมผัส  ที่ต้องใช้มือบีบดินและดูสภาพของดิน
หลังจากการบีบ 
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รูปที่ 1 ภาพการวัดความช้ืนในดินด้วยประสาทสัมผัส 

 

เกษตรกรนิยมวัดค่าความชื นโดนบีบดินด้วยมือ ถ้าดิน
ยังคงรูปเกษตรกรจะถือว่าดินมีความชื นเพียงพอต่อพืชวิธีนี มี
ความดด้เปรียบคือง่ายและเกษตรกรใช้เป็นเวลาช้านาน
อย่างดรก็ตามความละเอียดมีความคลาดเคลื่อนมาก 

กาทดลองนี ท าการสร้างระบบการตัดสินใจในการให้น  า
แก่ข้าวโพดหวานเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศดทย 
นิยมปลูกกันทุกภูมิภาคในประเทศและข้าวโพดยังเป็นพืช
เศรษฐกิจของโลกอีกด้วย นอกจากนี ดทยยังเป็นประเทศที่
ส่งออกข้าวโพดเป็นอันดับ3ของโลก รองจากประเทศฮังการี
และประเทศสหรัฐอเมริกา[1] 

ในการวิจัยนี ใช้สถานที่ทดลองเก็บข้อมูลเป็นแปลง
ข้าวโพดภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั งแต่
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2559 จาก
การทดลองเก็บข้อมูลก็พบปัญหาต่างๆที่จ าเป็นต้องพัฒนา
ต่อดปและใช้ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญข้าวโพดจากส านักวิจัย
และส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
2. วัตถุประสงค ์
 เป็นงานวิจัยและพัฒนาระบบการตัดสินใจในการควบคุม
การจ่ายน  าในแปลงข้าวโพดหวาน การควบคุมจะเป็นการ
ผสมผสานค่า Soil moisture และค่าภูมิอากาศและองค์
ความรู้ของผู้เชียวชาญเรื่องข้าวโพดหวานเข้าด้วยกันเพื่อให้
ระบบที่พัฒนาสามารถน าดปใช้งานดด้จริงโดยจากการวิจัยนี 
คาดหวังใน 3 ส่วนคือ 

 1.พัฒนาระบบการตัดสินใจให้น  าพืชอัตโนมัติโดยอาศัย
ความรู้จากผู้เช่ียวชาญพืชดร่   

2.คิดค้นอุปกรณ์ต้นแบบในการเก็บข้อมูล3ค่าโดยให้มี
ขนาดกระทัดรัดและติดตั งง่าย 

3.ทดสอบการใช้ฐานข้อมูล MongoDB เพื่อใช้ในการ
แก้ดขการเก็บข้อมูล Big Data 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 
3.1 ด้านซอฟต์แวร์  

- ระบบปฏิบัติการ Windows 8 

- MongoDB ใช้เป็นฐานข้อมูล 
- Node.js ใช้ในการพัฒนาระบบ 
- Arduino ใช้ในการให้ค าสั่งArduino 

 

3.2 ด้านฮาร์ดแวร์ 
 - Arduino Nano ใช้เป็นอุปกรณ์ Controller 

 - ESP8266 ใช้ในการต่อสัญญาณWi-Fi 

 - Soil Moisture Sensor YL-69 ใช้ในการวัดความชื น
ในดิน 
 - DHT11 ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื นอากาศ 

 

4. การศึกษาระบบ 
4.1. Rule-Based Expert System 

ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ก ฏ ( Rule-base-Base 

Representation)ถูกพัฒนาขึ นมานีเวล(Newell)และดซ
มอน เมื่อปี 2510 และมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบการ
ผลิต(Production System)ซึ่งมีหลักเกณฑ์พื นฐานคืออาศัย
รูปประโยคของ if-then[2] 

โดยค่าที่ ใช้ศึกษาจะมี 3 ค่าคือ ความชื นในดิน(Soil 

Moisture)แ ท น ด้ ว ย ตั ว แ ป ร  Soil ,อุ ณ ห ภู มิ อ า ก า ศ
(Temperature)แทนด้วยตัวแปร Temp ,ความชื นสัมพัท
(Humidity)แทนด้วยตัวแปร Humi โดยทุกค่าจะแบ่งค่าตัว
แปรเป็น High ,Medium, Low แทนด้วย H,M,L ตามล าดับ 

โดยจะจัดการค่าของเซ็นเซอร์ดด้ดังตารางที่ 1 ตารางการ
จัดการตัวแปร 
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Sensors H M L 

Soil (%) Soil>80 80<= Soil >=60 Soil < 60 

Temp (°C) Temp>35 35<=Temp>= 25 Temp < 25 

Humi (%) Humi>60 60<= Humi >=40 Humi < 40 

 
ตารางที่ 1 ตารางการจัดการตัวแปร 

 

โดยการให้น  าพืชจะมีผลลัพท์ 2 ค่าคือ ให้น  า(Yes)และดม่ให้
น  า (No) จากการให้ ข้อมูลของนายเสกสรร สงจันทึก 
นักวิชาการเกษตร ส านักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะมี 2 กรณีที่จะดม่ให้น  าดม่ว่าค่า
เซ็นเซอร์จะเป็นอย่างดร 

1.ในเวลากลางคืน พืชดม่มีแสงท่ีจะในการสังเคราะห์แสง
จึ งดม่ เกิ ดการแลก เปลี่ ยนพลั งงาน  ดั งรูปที่  2  ภ าพ
กระบวนการสังเคราะห์แสง [3] การสังเคราะห์แสงของพืช
จะมีปัจจัยคือ แสง , คาร์บอนดดออกดซด์และน  า 

 
รูปที่ 2 ภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง  

 
2.ในช่วง7วันก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อให้ข้าวโพดอยู่ในสภาวะ

อดน  าเพื่อให้ข้าวโพดสะสมแป้งท าให้รสชาติข้าวโพดมีความ
หวาน [4] โดยจะตัดใน2กรณีนี ออกดปจากการคิดในระบบ
Rule-Baseเพราะเป็นสิ่งที่รับรู้ดด้ทั่วดปอยู่แล้ว โดยจะการดด้
ข้อมูลทั งหมด จะดด้การตัดสินดด้  ดังรูปที่  3 Decisions 

Tree การตัดสินใจให้น  าข้าวโพด ที่จะแสดงแผนผังการ
ตัดสินใจในรูปของ Decision Tree 

 
รูปที่ 3 Decisions Tree การตัดสินใจให้น้้าข้าวโพด 

 

โดยในการตัดสินใจจะให้ความส าคัญกับSoilมากท่ีสุดจึง
ใช้Soilในการตัดสินใจก่อน 

ค าอธิบายแผนภาพ 

1. Soil = H เนื่องจากมีน  าในดินมากอยู่แล้วจึงดม่
จ าเป็นต้องให้น  าแต่อย่างใด 

2.  Soil = M จะตัดสินใจให้น  าข้าวโพดเมื่อTemp = H

และHumi = L เนื่องจาก การที่มีอากาศร้อนในสภาพ
อากาศปกติความร้อนของอากาศและความชื นสัมพัทธ์มีการ
แปรผกผันกัน ดังรูปที่ 4 แสดงการแปรผกผันของอุณหภูมิ
และความชื นสัมพัทธ์ [5] ในกรณีที่สภาพอากาศปกติขณะที่
อุณหภูมิอากาศก าลังเพิ่มขึ นความชื นสัมพัทธ์จะลดลง  
                       

 
รูปที่ 4  แสดงการแปรผกผันของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 
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เมื่อความชื นสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าและอากาศร้อนมากเรา
ควรจะให้น  าข้าวโพดเพื่อป้องกันการแห้งของผิวดินท่ีฉับพลนั 

3. Soil = L แต่มีค่า Temp = Lและ Humi = H มีการ
คาดคะเนดด้ว่าฝนอาจจะตกในเวลาดม่ช้าจึงดม่จ าเป็นต้องรด
น  าแต่อย่างใด  

 

4.2.การท้างานของHardware 
ขั นตอนการท้างาน 
1.Arduino อ่านค่าจาก Sensor ทั ง3 ตัว 

2.ส่งข้อความดปยังCloud ผ่านUDPโปรโตคอล 

3.Cloud รับข้อความจากArduinoและบันทึกค่าที่รับมาลง
ฐานข้อมูล MongoDB ดังรูปที่ 5 การท างานของฮาร์ดแวร์ 
 

 
รูปที่ 5 การท้างานของฮาร์ดแวร ์

 
จากรูปที่ 5 อุปกรณ์เซ็นเซอร์จะถูกประกอบลงแผ่นปรินต์
(แผ่นวงจรพิมพ์) และบัดกรีด้วยตระกั่ว ดังรูปที่ 6 อุปกรณ์
หลังจากประกอบรวมกันพร้อมใช้งาน ที่มีการประกอบ
อุปกรณ์ทุกชิ นเข้าด้วยกันแล้ว 

 
รูปที่ 6 อุปกรณ์หลังจากประกอบรวมกันพร้อมใช้งาน 

ในเวลาติดตั งที่สถานที่ทดลองอุปกรณ์จะถูกบรรจุเข้ากับ
ท่ออคิลิคและปิดด้วยฝากระป๋องสีที่ดด้มาจากการ Recycle 
เพื่อปกป้องน  าเข้าในกรณีฝนตก ดังรูปที่ 7 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้
เป็นท่ออคิลิคและรูปท่ี 8 ภาพการติดตั งในสภานท่ีจริง 

 

 
รูปที่ 7 บรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้เป็นท่ออคิลิคและรูปที่ 8 ภาพการติดต้ังใน

สภานที่จริง 
 

ติดตั งอุปกรณ์ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และเก็บอุปกรณ์ 
วันท่ี 26 มกราคม 2559 เพื่อน าข้อมูลที่ดดม้าท าการวจิัย 

 

4.3 ฐานข้อมูล 
การทดลองนี เลือกใช้ MongoDB เป็นระบบจัดการ

ฐานข้อมูลเพราะมีโครงสร้างเหมาะสมส าหรับการเก็บข้อมูล
อนุกรมเวลา(Time-Series Data) 

Schema Design 
{ 

    "_id": "56a6feb70a997a442bcc1284", 
    "date": "26/01/2016", 
    "number": "1", 
“value":[[1453784700000,756,40,52],[145378500000

,735,40,52]], 

"lastTime": "12:20" 
} 

ระบบจะเก็บข้อมูลแบบ Time-Series คือการเก็บข้อมูล
เป็นช่วงเวลา โดยระบบจะบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาที 
นับตั งแต่เวลา 00.00 น ของแต่ละวัน ท าให้ใน1วันจะมี
ข้อมูลทั งสิ น 144 ค่าต่อ1อุปกรณ์ โดยใน1Record จะเก็บ
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ข้อมูล 1 อุปกรณ์ต่อ1วัน ท าให้ใน1วันจะมีการ Insert 1ครั ง
และ Update 143 ครั ง ต่อ1อุปกรณ์ 
 โดยในตัวแปร Value จะเป็น Array 2 มิติ โดยในมิติ
แรกจะเก็บเป็นค่าของเซ็นเซอร์และเวลาที่บันทึก โดยในค่า
ของเซ็นเซอร์จะเก็บค่าดังนี  Indexที่0เป็นเวลาที่บันทึก
หน่วยมิลลิวินาที Indexที่1เป็นค่าเซ็นเซอร์ของความชื นใน
ดิน Indexที่2เป็นค่าเซ็นเซอร์ของอุณหภูมิอากาศ Indexที่3
เป็นค่าเซ็นเซอร์ของความชื นในอากาศ  

 

5. ผลการศึกษา 
5.1 ผลที่ได้รับ 

1. ดด้ต้นแบบแรกของการพัฒนาระบบตัดสินใจในการให้
น  าแก่ข้าวโพดหวานโดยมีความรู้จากผู้เช่ียวชาญ 

2. ดด้ระบบ Hardware ตัวต้นแบบที่ใช้เก็บข้อมูลและส่ง
ข้อมูลแบบดร้สาย ท าให้สามารถติดตั งใด้ในทุกต าแหน่งของ
พื นที่ เพาะปลูกข้าวโพดโดยมีขีดจ ากัดที่อุปกรณ์ปล่อย
สัญญาณWi-Fi 

3. การใช้ฐานข้อมูล MongoDB สามารถใช้กับการเก็บ
ข้อมูลแบบTime series จาก multi-sensor ดด้ดี ดังรูปที่ 9 
ข้อมูลฐานข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูลดป 26 วัน 

 
รูปที่ 9 ข้อมูลฐานข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูลไป 26 วัน 

 

จากรูปที่ 9 การเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 26 วันมีข้อมูลทั งหมด 
447.35 KB เฉลี่ยแล้ว ในวัน จะเก็บข้อมูล 8KB ดังภาพ 

 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค์ 
1. ปัญหาความร้อนของอุปกรณ์ที่ เป็นอคิลิคท าให้

อุปกรณ์ร้อนง่ายท าให้เกิดอาการOver Heat อุปกรณ์จะดับ
ดปเป็นเวลาหนึ่งและจะกลับมาติดขึ นเอง ข้อมูลในวันที่ 6 
มกราคม 2559 เวลา 13.00 น ค่าอุณหภูมิสูงถึง 43.6 องศา 
ดังรูปที่ 10 ตัวอย่างข้อมูลที่อุปกรณ์อ่านค่าผิดพลาด  

 
รูปที่ 10 ตัวอย่างข้อมูลที่อุปกรณ์อ่านค่าผิดพลาด  

 

จะเห็นดด้ว่าเป็นค่าอุณหภูมิที่สูงมากเทียบกับค่าอุณหภูมิ
สูงสุดของวันโดยอิงข้อมูลจากกรมอุตินิยมวิทยาในวันที่ 9 
มกราคม 2559 ดังรูปที่ 11 ค่าอุณหภูมิสูงที่สุดของวันที่ 9 
มกราคม 2559 ท่ีมีอุณหภูมิเพียง 29.6 องศา [6] 

 

รูปที่ 11 ค่าอุณหภูมิสูงที่สุดของวันที่ 9 มกราคม 2559 
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2. การใช้อุปกรณ์วันความชื นในดินราคาถูกฝังดว้ในดิน
เป็นเวลาต่อเนื่องท าให้เกิดสนิมกินที่อุปกรณ์ ท าให้การอ่าน
ค่าผิดพลาด ดังรูปท่ี11 เซ็นเซอร์วัดความชื นมีสนิม วันท่ีเก็บ
อุปกรณ์วันท่ี 26 มกราคม 2559เกิดสนิมขึ นท่ีขั วสายและตัว
ทองแดงของอุปกรณ์ 

 

 
รูปที่ 11 เซ็นเซอร์วัดความช้ืนมีสนิม  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยในอนาคตควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้
มีการเก็บความร้อนที่ดีขึ น 

2. ใช้สารเคลือบหรือศึกษาวิธีการอ่านข้อมูลของอุปกรณ์
เซ็นเซอร์และท าขึ นมาใหม่จากตะปูท่ีดม่ขึ นสนิม 

3. ปรับโปรแกรมให้สามารถท างานดด้กับพืชดร่ชนิดอื่น 

4. ต่อยอดงานวิจัยด้วยการทดลองเก็บอัตราการ
เจริญเติบโตของข้าวโพดโดยจะทดลองโดยใช้ Rule-Base 

Expert จากผู้เช่ียวชาญหลายๆคนเพื่อทดสอบว่ากฏดหน
ดด้ผลรับดีที่สุด 

 

 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ  ส านั ก วิจั ยและส่ งเส ริ มก าร เกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เอื อเฟื้อสถานที่ส าหรับการท าวิจัย และ 
กรรการที่ปรึกษางานวิจัยทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอเว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลขนาด

ใหญ่จากทวิตเตอร์ด้วยไอบีเอ็มบลูมิกซ์ โดยผู้ใช้สามารถ
กรองข้อมูลมาจากทวิตเตอร์แล้วน าข้อมูลเหล่านี้ไปเก็บในาา
ดูปซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมากและมีกระบวนการ
MapReduce ฟังก์ชันส าหรับนับจ านวนค าที่พบในประโยค 
จากนั้นเว็บแอปพลิเคชันจะน าข้อมูลไปแสดงเป็นกราฟซึ่ง
ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามที่
ต้องการได้  
 
ค าส าคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน ทวิตเตอร์ ข้อมูลขนาดใหญ่  
าาดูป แมปรีดิวซ์ กราฟ  
 

Abstract 
This paper presents web application for 

managing big data from Twitter using IBM Bluemix. 
Users are able to filter Hashtag data from Twitter 
and then the data are stored into Hadoop. 
Hadoop then enables the users to store large 
volumes of data. Moreover, it provides the 
process map and reduces the functions for 
counting the number of interesting keywords. At 
last, the results will be shown in graphs which 
make the users easily understand and analyze 
the data. 

 
Keywords:  Web application, Twitter, Big Data, 
Hadoop, MapReduce, Graph 
 

1. บทน า 
ในยุคปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา 

(Smart Phone) และแท็บเล็ตกันอย่างแพร่หลาย มีแอป
พลิเคชันถูกพัฒนามาเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์มดังกล่าว
มากมาย รวมถึงความนิยมในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คไม่ว่าจะ
เป็น ทวิตเตอร์ (Twitter)    เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไฟล์
จ าพวกมีเดีย (Media) ที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น และการท า
ธุรกิจหรือธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ท าให้มีข้อมูลเกิดขึ้นใน
ระบบเป็นจ านวนมากทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลกึ่ง
โครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง           

การจัดการกับข้อมูลจ านวนมากและเกิดขึ้นตลอดเวลา
ซึ่งไม่สามารถท าได้ด้วยวิธีการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลรูป
แบบเดิมๆ ดังนั้นจึงมีวิธีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ซึ่งวิธีการจัดการกับ Big Data นั้น ณ ปัจจุบันมี
เครื่องมือท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีช่ือเสียงตัว
หนึ่งเข้ามาช่วยจัดการ ได้แก่ ฮาดูป (Hadoop) ที่พัฒนามา
จากอาปาเช่โอเพนซอร์สเทคโนโลยี (Apache Open 
Source Technology) ท าหน้าที่เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล
แบบกระจาย (Distributed Storage) ที่สามารถเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่และน ามาประมวลผลได้ ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้น
เหล่านี้ก่อให้ เกิดโอกาสมากมายโดยการน าข้อมูลมา
ประมวลผลและวิเคราะห์ให้เกิดมูลค่าได้  

ดังนั้น บทความนี้น าเสนอการศึกษาและพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันที่ช่วยจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จากทวิตเตอร์ท าให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ง่ายขึ้น เช่น การกรองข้อมูลมาจาก
ทวิตเตอร์ การน าข้อมูลไปเก็บไว้ในฮาดปู การ MapReduce 
และการแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยผลลัพธ์ที่
น ามาแสดงจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ ไป
วิเคราะห์ต่อได้ เช่น กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบจาก
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ฟังก์ชัน MapReduce กราฟแสดงอารมณ์และความรู้สึก
จากข้อความ (Sentiment Analysis) การดูอันดับความ
นิยมของค าที่กรองมาจากทวิตเตอร์ เป็นต้น 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ไอบีเอ็มบลูมิกซ์ (IBM Bluemix) 

Bluemix [1] เป็นระบบที่ให้บริการประมวลผลบนกลุ่ม
เมฆของ IBM ซึ่งเน้นการให้บริการแพลตฟอร์มส าหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน (Platform as a Service : PaaS) โดย
ใช้แพลตฟอร์มส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆซึ่ง
ให้บริการโดย VMware Bluemix สามารถใช้งานได้ทั้งใน
รูปแบบส่วนต่อประสานแบบชุดค าสั่ง (Command Line 
Interfaces : CLI) ผ่านส่วนต่อประสานแบบชุดค าสั่งส าหรับ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Foundry Cli) ปกติ 
และการท างานผ่านหน้าเว็บไซต์ Bluemix โดยตรง
แพลตฟอร์มที่ให้บริการใน Bluemix มี 4 แพลตฟอร์ม หลัก
คือ java, node.js, ruby on rails และ ruby sinatra 
นอกจากน้ียังเป็นเซอร์วิสซึ่งสามารถเพิ่มเข้ามาได้ในภายหลัง
ได้และยังมีเทมเพลตส าหรับการเริ่มต้นท าโปรเจคเว็บไซต์
หรือเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีการเตรียมไฟล์ต่างๆให้อย่างครบ
ครันและจะท าให้มีการท างานที่เร็วขึ้น แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น 
และสมบูรณ์แบบมากขึ้น (Boilerplates) โดยรวมเอารัน
ไทม์และเซอร์วิสเข้ามาให้บริการร่วมกันสร้างเป็นบริการ
เฉพาะทาง เช่น Internet of Things platform, Mobile 
Cloud, Node Cached Starter, Big Data เป็นต้น 

                          
2.2 ระบบฮาดูป (Hadoop System) 
 ระบบฮาดูปเป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส (Open 
Source) ส าหรับการสร้างระบบการประมวลผลแบบ
กระจาย (Distributed Computing) โดยอาศัยแนวคิดของ 
Google File System ใช้ส าหรับรันแอปพลิเคชันบน
ระบบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่และสนับสนุนการท างานแบบ
ขนาน 
 ฮาดูปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน HDFS 
(Hadoop Distributed File System) และส่วน 
MapReduce ซึ่ง HDFS มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่แบบกระจาย ส่วน MapReduce เป็นส่วน
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยทั้ง HDFS และ 
MapReduce ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เฟรมเวิร์คสามารถ

จัดการกับโหนดที่ท างานผิดพลาดให้สามารถท างานต่อได้
โดยอัตโนมัติ  
 
2.3 ระบบจัดการไฟล์แบบกระจายของฮาดูป 
 ระบบจัดการไฟล์แบบกระจายของฮาดูป [2] คือส่วน
จัดเก็บข้อมูลหลักเป็นระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายซึ่ง
ระบบจัดการไฟล์แบบกระจายของฮาดูปสามารถสร้าง
แบบจ าลองเป็นกลุ่มข้อมูลบนคลัสเตอร์กระจายข้อมูลที่
ต้องการเก็บไว้ในไฟล์บนคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง 
(คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเรียกว่าโหนด) โดยกลุ่มไฟล์หนึ่ง
ไฟล์อาจถูกแยกออกเป็นหลายส่วนแต่ละส่วนมีขนาด
เท่าๆกัน แล้วเก็บไว้ต่างโหนดกัน ท าให้ได้กลุ่มโหนดที่ถูก
มองเป็นฮาร์ดดิสก์หนึ่งส่วนที่มีขนาดใหญ่ โดยขนาดของ
ฮาร์ดดิสก์สามารถเพิ่มได้ไม่จ ากัด การเพิ่มขนาดฮาร์ดดิสก์
ไม่กระทบข้อมูลเดิม และเมื่อโหนดใดโหนดหนึ่งเสียระบบ
ไฟล์ทั้งหมดยังสามารถท างานได้จึงท าให้มีความน่าเช่ือถือ
ของระบบสูง  
 โดยระบบจัดการไฟล์แบบกระจายของฮาดูป [3] ท าให้
การส ารองข้อมูลบนโหนดและเตรียมแบนด์วิดท์ไว้ส าหรับ
การส่งข้อมูลข้ามคลัสเตอร์และเก็บไฟล์ต่างๆเป็นกลุ่มไฟล์ดัง
รูปที ่1 
 

 
 

รูปที่ 1. การแบ่งไฟล์เป็นกลุ่มของระบบจัดการไฟล์แบบกระจาย
ของฮาดูป 

 
 ขนาดกลุ่มไฟล์ของระบบจัดการไฟล์แบบกระจายของฮา
ดูปโดยปกติมีขนาด 64MB แต่ในระบบไฟล์ของลีนุกซ์ 
(Linux) มีขนาดบล็อก 4KB แต่อาจจะใช้บล็อกไฟล์ของ 
HDFS ขนาด 128MB ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2. กลุ่มไฟล์ของระบบจัดการไฟล์แบบกระจายของฮาดูป 
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2.4 แมปรีดิวซ์  
 MapReduce [4] เป็นเฟรมเวิร์ก (Framework) ในการ
เขียนโปรแกรมแบบหนึ่ง ที่ช่วยในงานประมวลผลที่มีชุดของ
ข้อมูลจ านวนมากเป็นการท างานแบบขนานและเหมาะกับ
การท างานแบบกระจาย ซึ่งอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ
เครื่องช่วยกันประมวลผลข้อมูล  

โปรแกรม MapReduce ประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ
คือ Map เป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามา 
(Input data) และ Reduce เป็นขั้นตอนการรวบรวมผล
เพื่อน าไปเป็นผลลัพธ์สุดท้าย โดยทั่วไปสามารถเขียน
โปรแกรมใน MapReduce เพื่อค านวณผลลัพธ์ได้ซึ่งแสดง
ในรูปที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3. ฟังก์ชัน Map และ Reduce 
 

 จากรูปที่ 3  อัลกอริทึมของฟังก์ชัน Map ซึ่งท าหน้าที่
รับข้อมูลอินพุตที่เป็นช่ือเอกสาร (Key) และเนื้อหาเอกสาร 
(Value) เพื่อจัดกลุ่มค า ส่วนฟังก์ชัน Reduce ท าหน้าที่รับ
ข้อมูลเข้าที่เป็นค่า (Key, Word) และรายการของกลุ่มค า 
(List of counts) เพื่อลดจ านวนผลลัพธ์ ลักษณะการท างาน
ของฟังก์ชัน Map/Reduce มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมให้
มีการประมวลผลแบบขนาน(Parallel Programming 
Model) คือ การน าการประมวลผลมาแบ่งย่อยออกเป็น
ส่วนๆ โดยแต่ละส่วนสามารถท างานหรือประมวลผลได้ใน
เวลาเดียวกัน ดังนั้นหลักการท างานของโปรแกรมแบบขนาน 
(Parallel Programming) สามารถท างานได้เร็วกว่าซึ่งใน
การท า MapReduce กับข้อมูลจะใช้รูปแบบการ
ประมวลผลแบบขนาน จึงสามารถจัดการกับความซับซ้อน
ในการกระจายการประมวลผลให้เกิดความสมดุลการ
ประมวลผลแบบขนานได้ 
 
 
 
 
 

3. การออกแบบเว็บไซต์ 
เว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จากทวิตเตอร์

ด้วยไอบีเอ็มบลูมิกซ์ประกอบไปด้วยฟังก์ชันหลักๆด้วยกัน 4 
ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันกรองค าจากทวิตเตอร์  ฟังก์ชันโหลด
ข้อมูลไปยังฮาดูป ฟังก์ชัน MapReduce และฟังก์ชันการ
แสดงผล สามารถสร้างไดอะแกรม ดังรูปที่ 4      

index.js

twitterloader.jsp

pushDataHDFS.jsp

mapreduce.jsp

output.jsp

www.masteranalytic2.mybluemix.net Chrome.exe

(�                 
                                   )

(�                      )

(�    �                       HDFS)

(�    Mapreduce                            
              (Word Count))

(�                                       
                                       

      (Sentiment Analysis))

<<hyperlink>>

 
รูปที่ 4. ไดอะแกรมแสดงฟังก์ชันหลัก 

 
 จากรูปที่ 4 สามารถอธิบายแตล่ะฟังก์ชันได้ดังนี้ 
1)  ฟังก์ชันกรองค าจากทวิตเตอร์  
เป็นฟังก์ชันซึ่งผู้ใช้สามารถกรองค าที่ต้องการจากทวิต

เตอร์ได้โดยการพิมพ์ค าท่ีต้องการลงไปในช่องที่ก าหนด แล้ว
ตั้งช่ือตารางที่จะน าข้อมูลลงไปเก็บ โดยระยะเวลาในการดึง
ค านั้นจะขึ้นอยู่กับจ านวนค าท่ีพบในทวิตเตอร์ ถ้าข้อมูลน้อย
ก็จะใช้เวลาไม่นานในทางกลับกันถ้าข้อมูลมากก็จะใช้เวลา
มากขึ้นตามล าดับ  

2) ฟังก์ชันโหลดข้อมูลไปยังฮาดูป 
เป็นฟังก์ชันซึ่งผู้ใช้สามารถน าตารางที่เก็บข้อมูลที่ได้

สร้างไว้ในฟังก์ชันกรองค าจากทวิตเตอร์ไปเก็บไว้บนฮาดูป  
3) ฟังก์ชัน MapReduce 
เป็นฟังก์ชันท่ีผู้ใช้ต้องน าตารางที่เก็บไว้บนฮาดูปน ามาท า 

MapReduce โดยกระบวนการ MapReduce มีลักษณะ
เหมือนกับการนับค า (Word Count) ซึ่งผลลัพธ์ของการ 
MapReduce แสดงออกมาเป็นลักษณะกราฟ 

4) ฟังก์ชันการแสดงผล 
เป็นฟังก์ชันซึ่งผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์ที่ได้จากการท า

กระบวนการต่างๆที่ผ่านมา โดยผลลัพธ์แสดงในรูปแบบของ
กราฟการเปรียบเทียบและกราฟที่ผู้ใช้กรองค ามาจากทวิต
เตอร์สามารถแบ่งแยกเป็นความรู้สึกด้านบวก ด้านลบ เป็น
กลาง หรือคลุมเครือ ซึ่งช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
ของผู้ใช้ในเชิงธุรกิจได้ 

Map(String key, String value) :  reduce(String key, Iterator values) : 
 // key: document name     // key: a word 
 // value: document contents    // value: a list of counts 
for each word w in value:      int result = 0; 
 EmitIntermediate(w, “1”);     for each v in values: 
         result += ParseInt(v); 
         Emit (AsString (result)); 
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4. ผลการทดลอง 
4.1 การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ 
 หน้าเว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จากทวิต
เตอร์ด้วยไอบีเอ็มบลูมิกซ์แสดงดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 และ
ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆได้แสดงดังรูปที่ 7 ถึงรูปที่ 11 
 

 
 

รูปที่ 5. หน้าแรกเว็บแอปพลิเคชัน 
  

ฟังก์ชันหลักในการท างานซึ่งประกอบด้วย ฟังก์ชันกรอง
ค าจากทวิตเตอร์ ฟังก์ชันโหลดข้อมูลไปยังฮาดูป ฟังก์ชัน 
MapReduce และฟังก์ชันการแสดงผล แสดงดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6. หน้าจอเลือกฟังก์ชันในการท างาน 
 

การท างานของฟังก์ชันกรองค าจากทวิตเตอร์ ซึ่งใช้ค าว่า 
“ZA” เป็นค าตัวอย่างในการกรองค า โดยมีค าสั่งในการ
กรองค าคือ “ZA posted 2015-01-01 lang en” มี
หมายความว่าให้เลือกเอาทวีตเตอร์ที่มีค าว่า ZA อยู่ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2015 จนถึงปัจจุบันและเลือกเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เมื่อพิมพ์ค าที่ต้องการในช่องทางซ้ายแล้วกด 
Count Tweets สถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมบอก
จ านวนของทวิตเตอร์ที่ค้นหาเจอ หลังจากน้ันให้ตั้งช่ือตาราง
ที่จะน าข้อมูลไปเก็บในช่องทางขวามือ เมื่อกรอกข้อมูลทั้ง
สองช่องครบแล้วสีของสถานะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันการกรองค า

พร้อมท างาน จากนั้นกด Insert Tweets เพื่อเก็บข้อมูลลง
ในตารางซึ่งสามารถดูข้อมูลในตารางได้ในส่วนของ Show 
Data Tables แสดงดังรูปที่ 7 และรูปที ่8 

 

 
 

รูปที่ 7. ฟังก์ชันกรองค าจากทวิตเตอร์ 
 

 
 

รูปที่ 8. ตารางข้อมูลจากฟังก์ชันกรองค ามาจากทวิตเตอร์ 
 

การน าตารางที่เก็บข้อมูลจากฟังก์ชันกรองค าจากทวิต
เตอร์ไปเก็บไว้ใน HDFS ที่อยู่ในฮาดูป โดยผู้ใช้สามารถเลือก
ตารางที่ต้องการได้จากทางซ้ายมือแล้วกด ADD หลังจากนั้น
ช่ือตารางจะถูกเพิ่มไว้ทางขวามือและผู้ใช้สามารถเลือก
ช่วงเวลาที่ต้องการเก็บข้อมูลได้โดยระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่
สิ้นสุด หลังจากนั้นเมื่อกดปุ่ม OK ข้อมูลทั้งหมดจะถูกน าไป
เก็บไว้ใน HDFS แสดงดังรูปที่ 9 

 

 
  

รูปที่ 9. ฟังก์ชันโหลดข้อมูลไปยังฮาดูป 
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ขั้นตอนการน าไฟล์ที่ เก็บไว้อยู่บนฮาดูปน ามาท า 
MapReduce เพื่อเป็นการนับค า โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่ม 
Add Another Input เพื่อท าการเพิ่มตารางที่ต้องการท า 
MapReduce ซึ่งสามารถเพิ่มได้หลายๆตารางในเวลา
เดียวกัน กระบวนการ MapReduce จะนับค าเพื่อแสดง
จ านวนความถี่ของค าที่พบท้ังหมดแสดงดังรูปที่ 10 

 

 
 

รูปที่ 10. ฟังก์ชัน MapReduce 
 

หน้าจอของฟังก์ชันการแสดงผลซึ่งแสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบของกราฟเปรียบเทียบและกราฟวิเคราะห์อารมณ์
และความรู้สึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้น าไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจในด้านธุรกิจหรือด้านต่างๆได้แสดงดัง
รูปที่ 11 
  

 
 

รูปที่ 11. ฟังก์ชันการแสดงผล 
 
4.2 การน าผลการวิเคราะห์มาใช้งาน 

การเปรียบเทียบแบรนด์ของเครื่องส าอางในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ โดยผู้ใช้สามารถเลือกตารางได้หลายๆตาราง แล้ว
กดปุ่ม Add จากนั้นพิมพ์ค าที่ต้องการน ามาวิเคราะห์ เช่น 
Lipstick, Eyeshadow เป็นต้น แล้วกด Generate โดย
ผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ด้วยกราฟวงกลมและคิดผลลัพธ์
ออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย
แสดงดังรูปที่ 12 

 

 
 

รูปที่ 12. กราฟเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ 
 

กราฟการวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกของข้อความ 
โดยผู้ใช้สามารถเลือกค าที่กรองมาจากทวิตเตอร์เพื่อน ามา
วิเคราะห์และสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการท าการ
วิเคราะห์ด้วยการระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด แล้วกด 
Sentiment ผลลัพธ์แสดงออกมาในรูปแบบของกราฟ
วงกลมโดยแต่ละสีของกราฟจะมีความหมายดังนี้ สีเขียว 
หมายถึง POSITIVE (ด้านบวก) สีแดง หมายถึง NEGATIVE 
(ด้านลบ) สีฟ้า หมายถึง NEUTRAL (ด้านกลางๆ) และสี
เหลือง หมายถึง AMBRVALENT (ด้านคลุมเครือ) แสดงดัง
รูปที่ 13 
 

 
 

รูปที่ 13. กราฟแสดงอารมณ์และความรู้สึก 
 
5. บทสรุป 
 จากผลการทดลองเว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่จากทวิตเตอร์ด้วยไอบีเอ็มบลูมิกซ์ จะเห็นได้ว่าเว็บแอป
พลิชันช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้
ง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันท่ีใช้งานง่ายและเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการท างาน อีกทั้งยังมีฟังก์ชันแสดงผลลัพธ์ที่ช่วยเพิ่ม
ความเข้าใจให้กับผู้ ใ ช้งานในรูปแบบของกราฟข้อมูล
เปรียบเทียบและกราฟแสดงอารมรณ์และความรู้สึก ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์
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ต่างๆได้อีกมากมายทั้งในเชิงธุรกิจหรือด้านงานวิจัยทางด้าน 
Data Science 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะน าการ

ปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยจังหวัดนครราชสีมา และประเมิน
ระบบโดยผู้เช่ียวชาญการวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา
โดยอาศัยหลักการวงจรการพัฒนาระบบเครื่องมือในการ
พัฒนาประกอบด้วยโปรแกรม Qgis ใช้สร้างและจัดการ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนท่ี และ Adobe Dreamweaver ใช้ใน
การออกแบบหน้า เว็บ เพจ ภาษาโปรแกรมได้แก่  
PHP,JavaScript และ SQL ตลอดจนโปรแกรมตกแต่ง
ภาพ จากนั้นประเมินระบบโดยผู้เช่ียวชาญโดยผลการ
ประเมินระบบภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้นการพัฒนา
ระบบครั้งนี้ท าให้หน่วยงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรของ
จังหวัดนครราชสีมาสามารถน าข้อมูลการปลูกพืชเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจและวางแผนในการปลูกพืชที่ได้น้ า
น้อยได้ 

 
ค้ำส้ำคัญ: ระบบแนะน้ำ, พืชที่ใช้น ้ำน้อย 

 
Abstract 

 
The objective of this research was to 

develop Recommendation System for Planting Less 
Water Crop of Nakhonratchasima. This research 
used Research and Development Methodology 
based on the principle of the System Development 
Life Cycle. The development tools were Qgis. Qgis 
used to develop and manipulate map. Adobe 
Dreamweaver used to design web pages. Computer 
languages were PHP and JavaScript. MySQL was 
database management system. The system was 
evaluated by experts.  The result of evaluation was 
good level. The development of this system, the 
agricultural agencies involved to determine and 
plan for the planting less water crop. 

 
Keyword: Recommendation System,  the planting 
less water crop 
 
 

1. บทน้ำ 
ปัจจุบันโลกก้ำลังเผชิญกับสภำวะโลกร้อนท้ำให้

อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ นเรื่อย ๆ และสภำพอำกำศที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรุนแรง บริเวณใดที่ฝนไม่ตกก็จะ
ประสบปัญหำภัยแล้งอย่ำงรุนแรง ขำดน ้ำสะอำดที่จะใช้
ในกำรบริโภคและไม่มีน ้ำพอที่จะใช้ท้ำเกษตรกรรม 
ขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลำหน้ำฝนก็จะประสบปัญหำน ้ำ
ท่วมเนื่องจำกน ้ำฝนตกมำมำกจนเกินควำมต้องกำรท้ำให้
เ กิ ดผลกระทบกับประ เทศไทยที่ เ ป็นประ เทศท้ ำ
เกษตรกรรม และหนึ่งในนั นจังหวัดนครรำชสีมำก็ประสบ
กับปัญหำภัยแล้งและฝนตกไม่ตรงตำมฤดูกำล เช่นกันท้ำ
ให้พืชผลทำงกำรเกษตรของเกษตรกรจังหวัดนครรำชสีมำ
เสียหำยและเกิดกำรขำดทุน ด้วยเหตุที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี  
คณะผู้จัดท้ำได้เล็งเห็นถึงควำมจ้ำเป็นที่จะพัฒนำระบบ
แนะน้ำกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำน้อย จังหวัดนครรำชสีมำ โดย
จะท้ำกำรน้ำข้อมูลปริมำณน ้ำฝนในปีที่ผ่ำนมำ และ
ปริมำณน ้ำท่ีพืชใช้น ้ำน้อยต้องกำรเพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
ตัดสินใจว่ำเกษตรกรควรจะปลูกพืชชนิดใด ในเวลำใด โดย
อำศัยข้อมูลปริมำณน ้ำฝนในปีที่ผ่ำนมำที่มีอยู่ 
 

2. ที่มำและควำมส้ำคัญของปัญหำ 
ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครรำชสีมำ ได้มีกำรส่งเสริม

กำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำน้อยตำมนโยบำยของรัฐบำล แต่ยังไม่มี
กำรแนะน้ำข้อมูลกำรปลูกพืชที่ควบคู่กับปริมำณน ้ำฝน 
คณะผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจพัฒนำระบบกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำ
น้อย จังหวัดนครรำชสีมำ โดยเลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับ 
เวอร์ชวลไลซ์เซช่ัน 

 

2.1 วัตถุประสงค์ 
      1) เพื่อวิเครำะห์และออกแบบระบบแนะน้ำกำร

ปลูกพืชที่ใช้น ้ำน้อย จังหวัดนครรำชสีมำ 
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      2) เพื่อพัฒนำระบบแนะน้ำกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำ
น้อย และศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน 

 

3. ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 วงจรกำรพัฒนำระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) 

วงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development 

Life Cycle) หมำยถึง กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับหลำย
ขั นตอน โดยเริ่มจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้จนถึง
ขั นตอนกำรติดตั ง ซึ่งถูกใช้ในกำรแปลงควำมต้องกำรด้ำน
กำรจัดกำรแอพพลิเคช่ันซึ่งอำจเป็นกำรพัฒนำจำกรูป
แบบเดิม[1] 

วงจรกำรพัฒนำระบบ หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำง 
หรือกำรพัฒนำขั นตอนต่ำงๆรวมถึงเป็นต้นแบบและ
วิ ธี กำร  ซึ่ งผู้ ใ ช้น้ ำ ไปพัฒนำระบบที่ เ กี่ ย วทำงด้ ำน
คอมพิวเตอร์ หรือระบบสำรสนเทศ[2] 

สำมำรถสรุปได้ว่ำ วงจรกำรพัฒนำระบบ หมำยถึง
กระบวนกำรวงจรในกำรพัฒนำระบบด้ำนคอมพิวเตอร์
หรือระบบสำรเทศโดยแปลงควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนมำ
เป็นรูปแบบของระบบสำรสนเทศ โดยมีกำรก้ำหนด
กิจกรรมต่ำงๆที่เกิดขึ นในแต่ละขั นตอนของกำรพัฒนำ
ระบบ 

วงจรกำรพัฒนำระบบ ประกอบไปด้วยขั นตอน 7 
ขั นตอน ดังนี  เข้ำใจปัญหำ ศึกษำควำมเป็นไปได้ วิเครำะห์ 
ออกแบบ สร้ำงหรือพัฒนำระบบ กำรปรับเปลี่ยน และ
บ้ำรุงรักษำขั นตอนกระบวนกำรของวงจรกำรพัฒนำระบบ 
นั นมีส้ำคัญมำก ในกำรช่วยลดต้นทุนของโครงกำรได้ ซึ่งได้
ถูกพัฒนำในลักษณะแบบโครงสร้ำง และปรับปรุงกำร
จัดกำรของกำรพัฒนำระบบตลอดจนมีกำรระบุขั นตอน 
และกิจกรรมของวงจรกำรพัฒนำระบบในแต่ละขั นตอน 
ซึ่ง กิจกรรมได้ก้ำหนดถึง สิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุและมีกำรก้ำหนดเครือ่งมือในขั นตอนอย่ำงเหมำะสม
[3] 
3.2 ข้อมูลที่ได้รับกำรเผยแพร่ (Open data) 

 Open data คือข้อมูลที่สำมำรถนำมำใช้ได้โดยอิสระ 
สำมำรถน้ำกลับมำใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ำยได้โดยใครก็ตำม 
แต่ต้องระบุแหล่งที่มำหรือเจ้ำของงำนและต้องใช้สัญญำ 
หรือเง่ือนไขเดียวกันกับที่มำหรือตำมเจ้ำของงำนก้ำหนด 

ควำมหมำยที่สมบูรณ์ของกำรเปิดเผยข้อมูล (The full 

Open Definition) สรุปสำระส้ำคัญได้ดังนี   
1) Availability and Access ข้อมูลทั งหมดต้องมี

ควำมพร้อมใช้งำนและค่ำใช้จ่ำยต้องไม่มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย
ในกำรท้ ำส้ ำ เนำ โดย เฉพำะกำรดำวน์ โหลดผ่ ำน
อินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมีอยู่ในรูปแบบท่ีสะดวกต่อกำร
ใช้งำนและสำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้  

2 )  Re- use and Redistribution ข้ อ มู ล ต้ อ งถู ก
จัดเตรียมให้ภำยใต้เง่ือนไขที่อนุญำตให้น้ำมำใช้ใหม่และ
แจกจ่ำยได้ รวมทั งกำรผสมผสำนระหว่ำงชุดข้อมูลอื่นๆ 
ได้  

3) Universal Participation ทุกคนต้องสำมำรถที่
จะใช้ น้ำมำใช้ซ ้ำ และแจกจ่ำยได้ ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลหรือกลุ่มคน ตัวอย่ำงเช่น ข้อจ้ำกัดของ ‘non-
commercial’ ที่ป้องกันกำรใช้ในเชิงพำณิชย์ หรือข้อจำ
กัดในกำรใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะบำงอย่ำง (เช่น ใน
กำรศึกษำเท่ำนั น) ก็จะไม่ถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นแบบ 
Open Data[4] 

ด้วยสำเหตุของกำรน้ำข้อมูลมำใช้ร่วมกัน และ
ท้ำงำนร่วมกัน จึงต้องมีควำมจ้ำเป็นในกำรก้ำหนดให้
ชัดเจน ถึงควำมหมำยและเง่ือนไขของกำรท้ำ Open 

Data Open Data เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน 

กฎหลักท่ีส้ำคัญ 3 ข้อที่เมื่อจะเปิดเผยข้อมูล ดังนี  
1) เริ่มต้นจำกสิ่งเล็กๆ ง่ำย และรวดเร็ว ไม่จ้ำเป็น

ว่ำทุกชุดข้อมูลจะต้องบังคับให้เปิดเผย แต่ให้เริ่มต้นด้วย
กำรเปิดเพียงแค่ 1 ชุดข้อมูล หรือแม้แต่บำงส่วนของชุด
ข้อมูลขนำดใหญ่ก็เพียงพอในเบื องต้นแล้ว เมื่อมีชุดข้อมูล
มำกขึ น ก็จะมีควำมเข้ำใจและสำมำรถเปิดข้อมูลอื่นๆ ซึ่ง
สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ในอนำคตได้ด้วย เนื่องจำก 
Open Data เป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรม ดังนั นหำกยิ่ง
ด้ำเนินกำรได้รวดเร็วเพียงใด ก็จะสำมำรถเสริมสร้ำงและ
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ได้ นวัตกรรมอำจเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับควำมล้มเหลวใกล้เคียง กับควำมส้ำเร็จ และไม่ใช่
ทุกชุดข้อมูลที่เปิดเผยจะสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้
ทั งหมด 

2) กำรมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งำนจริงที่นำข้อมูลไปใช้
ตั งแต่ในระยะแรกและหมั่นในกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ใน
กำรใช้ชุดข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็นประชำชน นักธุรกิจ หรือ
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นักพัฒนำ ซึ่งเมื่อได้รับผลตอบรับจำกผู้ใช้งำน จะท้ำให้มี
กำรปรับปรุงด้ำนบริกำร หรือข้อมูล ให้ตรงต่อควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนมำกท่ีสุด 

3) จัดเตรียมข้อมูลและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ เป็น
อีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีควำมส้ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำคุณทำงำน
ร่วมกับ หรือท้ำงำนอยู่ภำยในองค์กรขนำดใหญ่อย่ำง
ภำครัฐ เมื่อเปิดเผยข้อมูล คุณอำจต้องพบกับค้ำถำมและ
ประเด็นสงสัยมำกมำย ดังนั นสิ่งสำคัญคือ (1) 1) ระบุ
ประเด็นข้อค้ำถำมที่มีควำมส้ำคัญ และ (2) 2) สร้ำงควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรเพื่อให้เกิดกำรเปิดเผยข้อมูล[4] 
 

3.3 เวอร์ชวลไลซ์เซช่ัน (Virtualization) 
  วอร์ชวลไลซ์เซช่ันคือ “เทคโนโลยีส้ำหรับกำรจ้ำลอง

สภำพแวดล้อมให้เสมือนมีคอมพิวเตอร์หลำยเครื่องท้ำ 
งำนอยู่ภำยในคอมพิวเตอร์เครื่องหลัก” โดยอำศัยกำร
ท้ำงำนของซอฟต์แวร์ด้ำนเวอร์ชวลไลเซช่ันเป็นตัวจัดกำร
ในเรื่อง ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรใช้ฮำร์ดแวร์ 
ระบบปฏิบัติกำร ระบบไฟล์ ระบบเครือข่ำย และไฟล์
วอลล์ให้กับระบบเสมือนแต่ละตัว ท้ำให้กำรเช่ือมต่อระบบ
จำกภำยนอกไม่สำมำรถแยกได้ว่ำก้ำลังติดต่อกับระบบ
เสมือนหรือระบบจริง [5] 

ใน เ รื่ อ งของกำรจั ดกำรระบบ ปฏิ บั ติ ก ำ รที่
หลำกหลำยให้สำมำรถท้ำงำนบนฮำร์ดแวร์ชุด เดียวกันได้ 
นั นระบบปฏิบัติกำรหลักท่ีรองรับระบบ ปฏิบัติกำรอื่นๆ มี
ช่ือเรียกแตกต่ำงกันออกไปตำมเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ช่ือท่ีพบ
เห็นกันได้บ่อยๆ ก็คือ Hypervisor, Domain 0 และ Host 

OS ส่วนระบบปฏิบัติกำรที่ถูกจ้ำลองขึ นมำนั นจะถูก
เรียกว่ำ Guest OS หรือ Domain U ซึ่งในระบบที่ถูก
จ้ำลองขึ นนี จะมีระบบไฟล์, ระบบเครือข่ำย และไฟล์วอลล์
แยกจำกเครื่องหลัก นั่นก็คือทุกอย่ำงแยกออกมำอย่ำง
อิสระจำก Host OS [5] 

 

3.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  วีระชัย ชูพิศำลยโรจน์ และคณะ (2554) ได้วิจัยเรื่อง

ปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำของพืช พบว่ำ ควำมต้องกำร
ใช้น้ํำเพื่อกำรชลประทำนของพืชรำยเดือน หน่วยเป็น ลบ.
ม./ไร่ จ้ำนวน 10 ชนิด คือ ข้ำวนำปี ข้ำวนำปรัง กำแฟ 
ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปำล์มน้ํำมัน 
ล้ำไย และอ้อยโรงงำน [6] 

ส้ำนักอุทกวิทยำและบริหำรน ้ำกรมชลประทำน 
(2554) ได้อธิบำยเกี่ยวกับปริมำณกำรใช้น ้ำของพืชอำงอิง

และคำสัมประสิทธิ์พืช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให้ควำมรู
พื นฐำนในเรื่องที่เกี่ยวกับควำมสมัพันธ ระหวำง ดิน-น้ํำ-
พืช ขั นตอนและวิธีกำรวำงแผนกำรทดลองหำปริมำณกำร
ใช้น ้ำของพืช เชน ขำว พืชไร พืชผัก ฯลฯ ทำงดำนเกษตร
และชลประทำน ใหกับผูที่ปฏิบัติงำนในสวนที่เกี่ยวของ
หรือผูที่สนใจศึกษำเพื่อใชเปนแนวทำงในกำรวำงแผนงำน
และคิดค้ำนวณหำค ำควำมต องกำรน ้ำของพืช หรือ 
ปริมำณกำรใชน ้ำของพชื [7] 

 

 

4. กำรพัฒนำระบบ 
4.1 เครื่องมือและภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
 เครื่องมือที่มือที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
      -  ชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
      -  ระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows 
      -  ระบบฐำนข้อมูลMySQL  
      -  โปรแกรม Adobe Dreamweaver  
      -  โปรแกรม Sublime 
           
   ภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
  ภำษำ PHP HTML CSS JQuery ใช้ใน
กำรพัฒนำส่วนของ Web Application 
 ส้ำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในกำรจัดกำรข้อมูล 
 

4.2 ภำพรวมของระบบ 
 ระบบแนะน้ำกำรปลูกพืชที่ ใ ช้น ้ ำน้อย จั งหวัด

นครรำชสีมำ แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งำน และ
ผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ใช้งำน และผู้ดูแลระบบจะต้องเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้ำใช้ผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์ ที่มีกำรเรียกใช้
ข้อมูลเว็บเซอร์เวอร์ โดยผู้ใช้ และผู้ดูแลระบบจะเข้ำดู
รำยละเอียดข้อมูลของระบบแนะน้ำกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำ
น้อย จังหวัดนครรำชสีมำ และสำมำรถสั่งพิมพ์ข้อมูลผ่ำน
ทำงเว็บเบรำว์เซอร์ ดังภำพท่ี 1  
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ภำพที่ 1 สถำปัตยกรรมระบบ 

 

4.3 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ 
  กำรวิจัยครั งนี ผู้วิจัยได้ท้ำกำรออกแบบและพัฒนำ
ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 Use Case Diagram 

 

 กำรท้ำงำนแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  1) ส่วนของผู้ใช้งำน สำมำรถเข้ำดูรำยละเอียด
ข้อมูลของระบบแนะน้ำกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำน้อย จังหวัด
นครรำชสีมำ และสำมำรถสั่งพิมพ์ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บ
เบรำว์เซอร์  
 2) ส่วนของผู้ดูแลระบบสำมำรถแก้ไขข้อมูล อัพ
โหลดไฟล์ปริมำณน ้ำฝน และเข้ำดูรำยละเอียดข้อมูลของ
ระบบแนะน้ำกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำน้อย จังหวัดนครรำชสีมำ 
และสำมำรถสั่งพิมพ์ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บเบรำว์เซอร์ 
 

 
 

4.3.1 กำรพัฒนำระบบ 

ผู้วิจัยด้ำเนินกำรพัฒนำระบบแนะน้ำกำรปลูกพืช
ที่ใช้น ้ำน้อย จังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี  

1) กำรออกแบบหน้ำเว็บไซต์ และแผนที่ 
   วิธีกำรออกแบบหน้ำเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม 
Adobe  Dreamwever และโปรแกรม Qgis และใช้
ภำษำ JavaScript, Html, PHP และcss ในกำรออกแบบ
หน้ำเว็บไซต์ใช้โปรแกรม Adobe  Dreamwever  ท้ำงำน
ร่วมกันกับโปรแกรม Qgis ในกำรสร้ำงแผนที่จังหวัด
นครรำชสีมำเสมือนจริงจำกนั นจะได้ผล ดังภำพที่ 3  
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 3 กำรออกแบบหน้ำเว็บไซต์ระบบแนะน้ำกำรปลูก
พืชที่ใช้น ้ำน้อย จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

2) ภำพรวมของระบบ 
   ระบบแนะน้ำกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำน้อย จังหวัด

นครรำชสีมำ ประกอบไปด้วยหน้ำโฮมเพจ 5 หน้ำ ได้แก่   
1) หน้ำแรก 2) หน้ำข้อมูลพืชที่ใช้น ้ำน้อย 3) หน้ำข้อมูล
ปริมำณน ้ำฝน  4) หน้ำข้อมูลพื นที่ และ 5) หน้ำติดต่อเรำ 

 

ภำพที่ 4 หน้ำLogin 
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 จำกภำพที่ 4 เป็นหน้ำในกำรเข้ำสู่ระบบของ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ เมื่อกรอก ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่ำน ที่ถูกต้อง
แล้วจึงจะสำมำรถเข้ำสู่หน้ำควบคุมได้  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5 หน้ำแรก 
 จำกภำพท่ี 5 เป็นหน้ำที่ใช้แสดงข้อมูลแต่ละพื น
ที่ว่ำมีปริมำณน ้ำฝนเท่ำไรและเหมำะกับกำรปลูกพืชที่ใช้
น ้ำน้อยชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 หน้ำข้อมูลพืชที่ใช้น ้ำน้อย 
 จำกภำพที่ 6 เป็นหน้ำแสดงประเภทของพืช
ชนิดต่ำง ๆ เมื่อเลือกประเภทใด ๆ แล้วจะแสดงรำยช่ือ
พืชที่ใช้น ้ำน้อยในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ  ในแต่ละ
ประเภท 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7 หน้ำข้อมูลปริมำณน ้ำฝน 
 จำกภำพที่ 7 เป็นหน้ำที่ใช้แสดงข้อมูลปริมำณ
น ้ำฝนในแต่ละอ้ำเภอของจังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 8 หน้ำข้อมูลพื นที ่
 จำกภำพที่ 8 จะเป็นหน้ำที่ใช้แสดงข้อมูลพื นที่
ในแต่ละอ้ำเภอของจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภำพที่ 9 หน้ำติดต่อเรำ 
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 จำกภำพท่ี 9 เป็นหน้ำที่ใช้แสดงช่องทำงกำร
ติดต่อของส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครรำชสมีำ 
 

5. กำรประเมินระบบ 
กำรประเมินระบบแนะน้ำกำรปลกูพืชที่ใช้น ้ำน้อย 

จังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี  
 

5.1 วิธีกำรประเมินระบบ 
  กำรประเมินระบบแนะน้ำกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำน้อย

จังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี ประเมินโดยผู้เช่ียวชำญ โดย
ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย แ บ บ ปร ะ เ มิ น ร ะบ บ ป ระ ก อบด้ ว ย 
ควำมสำมำรถในกำรแสดงผล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และ
ควำมถูกต้องของข้อมูล ผลกำรประเมินระบบกำร
พัฒนำกำรประเมินระบบแนะน้ำกำรปลูกพืชที่ใช้น ้ำน้อย
จังหวัดนครรำชสีมำ โดยประเมินด้วยแบบประเมิน
ประกอบด้วย ควำมสำมำรถในกำรแสดงผล ส่วนติดต่อกับ
ผู้ ใช้ และควำมถูกต้องของข้อมูล พบว่ำ โดยผลกำร
ประเมินระบบภำพรวมอยู่ในระดับดี (IOC=0.85) เมื่อ
จ้ำแนกรำยได้ พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรแสดงผล ส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ และควำมถูกต้องของข้อมูล  อยู่ในระดับดี 
 

6. สรุปผลกำรวิจัย 
กำรวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบแนะน้ำกำร

ปลูกพืชที่ ใ ช้น ้ ำน้อยจั งหวัดนครรำชสีมำ ผู้ วิ จั ยได้
ด้ำเนินกำรกำรวิจัยนี ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยและพัฒนำนั น
ผู้วิจัยด้ำเนินกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
พืชใช้น ้ำน้อย ปริมำณพื นที่  และสถิติปริมำณน ้ำฝน
ย้อนหลัง โดยน้ำมำวิเครำะห์และออกแบบตำมต้องกำร
ของผู้ใช้เป็นหลัก  พัฒนำฐำนข้อมูล และส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้โดยใช้หลักกำรวิชวลไลเซช่ันที่เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ใช้สำรสนเทศต่อไป  
  

7. กิตติกรรมประกำศ 
   ผู้วิจัยขอขอบคุณส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครรำชสีมำที่
ให้ควำมรู้ และข้อมูลต่ำง ๆ ตลอดจนให้ค้ำปรึกษำอันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรวิจัย 
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Abstract— In this work, we proposed a smart drinking water 
machine which adapts traditional machine to smart machine with 
installing an intelligent module. The module, based on Internet of 
Things, enables detection and collection of data such as water 
level and paper cone cup from remote drinking water machine. 
The collected data of all machines are used to efficiently schedule 
task in the water bottle distribution. After we installed the 
module, it can improve monitoring and manage process to better 
operation and appropriate planning. The experimental results 
show that the module can detect and collect the important data 
with an accuracy of 81.58 percent of water level and 95.51 
percent of the paper cup.  

Keywords-Water machine,  internet of thing 

I. INTRODUCTION 
Nowadays, drinking water machines are widely provided in 

the government and private sectors for service satisfaction of 
customers [1].  

It is especially in some organizations with large office area 
that a number of machines have to be furnished to meet the 
demand such as hospitals, universities and government centers. 
The service includes paper cone cups and water in the 
container to be filled up when it is empty. Hence, the 
inefficient management could lead to the problem of service 
suspending. 

To prevent the above mentioned concern, it leads to 
invent a smart drinking water machine with the Internet of 
Things application in term of the Smart City. The system is 
employed to improve the management of water and paper cone 
cup supplies for sufficiency and readiness of use. 

II. THEORIES

The technology known as the Internet of Things is a system 
equipped with communication devices and is connected with or 
without using wires [3]. The system could also verify the 
identity as well as react and work in accompany. The 
communication apparently leads to other innovations [2]. 
Essential factors which affect the Internet of Things include 
computer networking as well as inputs and outputs connectivity 
to transfer data with other sectors. 

Figure 1.  Connectivity of Devices of the Internet of Things 

A load cell is a sensor converting compression or tensile 
forces into an electric signal that is applied in various industries 
including weighing. In this experiment, it is used to weigh 
water in the tank. The load cell process starts with weight, then 
the Strain changes into an electric resistance directly in the 
ratio of the applied force. Usually, there are 4 gauges used to 
measure the Strain (Wheatstone Bridge Circuit). The gauges 
are combined to transform the applied forces including 
compression or tensile forces into an electric pressure [4] as in 
Figure 2. 

Figure 2.  Circuit of load cell 

Ultrasonic is a form of wave with a direction and is able to 
point a target without diffraction. [5] The wave transmits a 
pulse signal of energy in sound wave speed. The decreasing 
energy reflected to the object is a reflection of object and 
travelling to the sensor. The distance is calculated from the 
duration of sound used in travelling when incident the object. 

       ( )  
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An error of measurement is calculated from an absolute 
error compared with the true value and measured value as 
shown in formula 1. 

tmea XXAbsolute � ������������������������������

A relative error [7] is calculated as in formula 2 and the 
percentage of the error is shown in formula 3 

t

tmea

X
XX

lative
�

 Re ������������������������������

  100Re% u lativeError   (3) 

where tX  is true value 

meaX is measured value 

III. SYSTEM DEVELOPMENT 

A. Hardware Structure 
The smart drinking water machine combines 2 parts of an 

ultrasonic sensor installed to the paper cup dispenser and an 
application of the Internet of Things. The LED indicator is 
equipped to show status of paper cup level where red light 
indicates unavailable status and green light means available 
status. 

The ultrasonic sensor values are measured and sent to the 
NodeMCU and the internet to show result in the computer. The 
administrator is able to monitor via the web application. For the 
water container part, the load cell equipment is installed at the 
top of the tank. The cell measures value sent to the NodeMCU. 
If the value is too low, augmented equipment is installed 
accordingly. The figure is then sent to the internet to be 
displayed on the computer and the administrator works as 
shown in Figure 3. 

Figure 3.  Equipment of the smart drinking water machine 

B. Structure 
The structure of the smart drinking water machine consists 

of 2 parts including the measurement of paper cup and water 

quantity. The system measures the amount of paper cups using 
the ultrasonic sensor to find distance of cup and send to 
NodeMCU. For the measurement of water level, the load cell 
sensor weighs the volume of water in the container and 
transmits to Ardiuno board and NodeMCU. Information is then 
transmitted to the database server and displayed on the website 
page controlled by an administrator as in Figure 3. 

Figure 4.  Smart drinking water machine Components  

C. Web Application 
Information shown on the web application website of the 

smart drinking water machine contains item numbers, 
locations, location floors, administrators, machine codes, 
percentage of cup, status showing the amount of cup and 
percentage of water level. 

The administrator is able to check real-time status of paper 
cone cup and water level from the web application which 
reveals accurate figures. The system therefore improves the 
readiness of service of paper cup and water as shown in Figure 
5. 

Figure 5.  Web application of smart drinking water machine  

D. System Flow Chart 
The system includes 2 parts: Arduino process used to read 

the weight of water container. It starts with an initiation to 
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identify input/ output receiving load cell analog value to 
determine weight in kilogram unit. Data is sent to NodeMCU 
as in Figure 6. 

Figure 6.  Arduino flow chart 

Figure 7.   NodeMCU Process 

E. Experiment 
The trial consisted of 2 sections. The first part was paper 

cone cup in the dispenser measured from 0 to 120 cups with 

distance of every 10 cups and the figure revealed 13 numbers. 
The examination was conducted for 10 trials to measure 
distance of remaining paper cone cups. Another part was for 
the measurement of quantity of water in the container. The 
volume was measured from 0 to 2 liters with distance of every 
0.2 liters and the figure revealed 11 numbers. There were 10 
trials conducted to find quantity of remaining water. 

IIII. EXPEINMENTAL RESULTS
According to the experiment, in the first part, it was 

found that large number of paper cone cups revealed low value. 
For low number of paper cup, it was found high value of 
distance. It was concluded that the number of paper cone cup 
varied inversely with distance as in Figure 8. 

Figure 8.  Graph of paper cup quantity measurement 

Referred to the experiment result, the mean value of paper 
cup quantity was calculated as in Figure 9 showing the number 
of cup varied inversely with distance. 

Figure 9.  Graph of average number of paper cone cup quantity  

Reading the numbers of paper cone cup, it revealed 
minimum mean value of error 1.60 percent while maximum 
mean error value equaled 9.01 percent. The combined mean 
error value was 4.49 percent and combined mean value of 
accuracy was 95.51 percent. Numbers are shown as in Figure 
10. 

  
   

  
  

 
  

 
  

   

Empty Not empty 
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Figure 10.  Graph of error value of paper cup measurement 

The findings showed in the second part of the experiment 
that high water level in the container revealed high number and 
low water level showed low figure. It was concluded water 
level varied directly with weight of water in the tank as in 
Figure 11. 

Figure 11.  Graph of water level in the container 

A mean value of water level in the tank was calculated and 
varied directly with weight, shown in Figure 12. 

Figure 12.  Average number of water level in the tank 

The experiment showed minimum mean value of error 1.03 
percent. The maximum mean value of error equaled 41.77 
percent. The combined mean value of error was equivalent to 
18.42 percent and the accuracy was 81.58 percent, displayed in 
Figure 13.  

Figure 13.  Error value of water level measurement 

IV. CONCLUSION AND DISCUSSION
The combined mean value of accuracy to read the paper 

cone cup of the smart drinking water machine was 95.51 
percent and the error was 4.49 percent. For water level, the 
combined mean value of accuracy was 81.58 percent and the 
error value was 18.42 percent. 

As a result, it was determined the accuracy of the smart 
drinking water machine equaled 88.55 percent. The system that 
was implemented could ensure the availability of use and 
improve continuous service more efficiently. 
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Abstract— In this work, we proposed a warning device of 
children care and also applied to protect the child loss. The 
proposed device consists of two main functions. Firstly, it allows 
parents to monitor a work of a nursemaid from everywhere over 
the Internet. Secondly, the device alerts parents when the child is 
out of the designated range of care. The system operates with two 
hardware modules of child and parents. The two modules check 
the connection status between them and send the status to the 
server. The experimental results show that the proposed device 
operates in outdoor and indoor areas. Its performance of 
checking the connection status has an average of distance 39.399 
meters in outdoor area, 11.786 meters in indoor area and 7.528 
meters in the area with barrier. 

Keywords- style; bluetooth,  internet of thing 

I.  INTRODUCTION 

Nowadays, more and more parents are lacking time to take 
care of their children by themselves and need to have a 
babysitter. However, some babysitters may not pay enough 
attention which leads to the problem that children are injured 
from playing or disappear. From the statistic in the past 20 
years, it was found that over 4,432,880 children were lost. On 
average, the number of missing children per day equals 607 
and they could not be tracked [1]. According to the Mirror 
Foundation, in 2015, the number of missing children rose to 
over 1,661 people [2]. 

As a result, an alert device for child care and loss 
prevention was invented to monitor when children were out of 
sight. Additionally, the system enables parents to supervise the 
work of babysitters and ensures their children are in control. 
The technology of Bluetooth and the Internet of Things were 
implemented to designate the range, and protect children from 
dangers and loss. 

II. THEORIES

Bluetooth is a short-range radio link with frequency of 2.4 
GHz and transmits data of Bluetooth for 1 Mbps. The signal is 
applicable for file transmission on mobile phones or other 
general uses. This technology is wireless and its movement is 
different from infrared radiation travelling in a straight 
direction. It is therefore considered to be more convenient in 
connecting several devices through than infrared [3]. 

Access Code 

72 bit 

Header 

54 bit 

Payload 

0-2745 bit 

Figure 1.  Data package 

Figure 1 shows a data package. Data transmitting in the 
Bluetooth network was divided into units called Packet Data 
Unit (PDU). It comprised of an access code where data of 
network numbers were stored and addresses with 72-bit length. 
The header, 54-bit length, stored information of routes suitably 
used for data transmission. The payload is data to be 
transmitted to the destination with a range between 0 – 2,745 
bits depending on application [4]. 

Heartbeat Protocol is a protocol used to examine 
continuous connection. The function is about sending data 
regularly to check status of the connection and verify the 
completion or loss of connecting. The system therefore 
operates in a similar way to heartbeats. 

Figure 2.  Heartbeat work process  
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Figure 2 displays the function of the client which 
transferred heartbeat data to the server. The server then reacted 
with heartbeat data. Without a response in certain time, it was 
considered a loss of connection [5]. 

III. METHOD

The system was divided into 3 parts including 1) babysitter 
2) child and 3) parents.

Figure 3.  System Process 

Figure 3 shows the system function of babysitter-module. 
It connected the server with the child-module. After 
connected, the child-module detected the temperature and sent 
data to babysitter-module. The receiving module then 
transmitted data and temperature to the server. The parents 
monitored the babysitter’s performance through the web 
application accordingly. 

Figure 4.  Babysister-module diagram 

In Figure 4, the babysister-module comprised of a Node 
MCU V2, Bluetooth and speaker. The function connected the 
child part via Bluetooth with the Heartbeat Protocol technique. 
The temperature which was sent from the child-module and the 
connection status were transmitted to the server. A ringing 
alarm would alert if the connection was lost. 

     

 

 

Figure 5.  Babysitter-module program  

In Figure 5, the system operated to connect Wifi and 
Bluetooth of the child-module. The connection was 
successfully linked, and then data was sent from the child 
segment. The temperature and connection status were sent to 
the server. If the connection was lost, a ringing alert would 
operate. 

Figure 6.   Child-module diagram 
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In Figure 6, The child-module consisted of a Node MCU 
V2, thermometer and speaker. The system started with a 
connection of devices of the babysister through Bluetooth 
using the Heartbeat Protocol technique. The temperature 
information was sent to the unit of babysister. If the connection 
was lost, a ringing alert would operate. 

    

Figure 7.  Child-module program 

In Figure 7, the operation started with the program 
connecting with Bluetooth of the babysitter segment. For 
completed connection, data of temperature would be sent to the 
babysitter-module. If the connection was lost, a ringing alarm 
would operate. 

Parents could monitor caring through the web application. 

:   
:   
:   

Temporature Connection Status Time 

  :  / /  

Figure 8.  Web Application 

Figure 8 shows the temperature of the child which enabled 
the parents to check whether or not the child wears the device 
and the possibility to get sick. The status of connection would 
indicate the work of babysitter in designated range. If the status 
was lost, the web application would show as offline and latest 
update would be displayed.   

The experiment to measure the distance of modules 
included 1) outdoor area 2) indoor area and 3) area with 
barrier. The trial was conducted by separating devices from 
each other until it alarmed. 

IIII. EXPEINMENTAL RESULTS
The findings shows as follows 1) outdoor area, inspection 

of distance between devices was 38.36 – 40.16 meters 2) 
indoor area, device distance was 11.32 – 12.35 meters 3) area 
with barrier, distance was 7.26 – 7.9 meters. 

Figure 9.  Outdoor area Results of Device distance measurement 

Figure 10.   Indoor area Results of Device distance measurement 
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Figure 11.   Area with barrier Results of Device distance measurement 

IV. CONCLUSION
According to the experiment to measure distance of alarm, 

as shown in Figure 9-11, it was concluded that, on average, as 
show in Figure 12, the outdoor area revealed the distance of 
39.399 meters, indoor area was 11.786 meters and area with 
barrier was 7.528 meters. The warning device for child care 
and loss prevention was efficient and was able to alert when the 
child was out of designated range in outdoor area where the 
value was higher than the others. 

Figure 12.  Average values of outdoor, indoor and area with barrierResults 
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การประยุกต์ใช้ IoT กับการปลูกผักไฮโดรโปนกิส์แบบอัตโนมตัิ 
Applying IoT with Automated Hydroponic Systems 

ิชาญ ยู่มา  า ิตรี นาแก 
ภาค ิชา เทคโนโลยี าร นเท  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม 

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระนครเ นื  
. . .  

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มใส่ใจ รักษาสุขภาพด้วยการ

รับประทานผักผลไม้  ประกอบกับในยุคนี้ เทคโนโลยี 
Internet of Things เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น จึงจัดท าระบบการประยุกต์ใช้ IoT กับการปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์แบบอัตโนมัติขึ้น โดยสร้างแปลงผักที่มีขนาดความ
ยาว 2 เมตรทั้งหมด 3 ช้ัน ซึ่งสามารถปลูกได้ช้ันละ 10 ต้น 
ในส่วนของหน้าจอแสดงผล ท่ีได้จากอุปกรณ์วัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) และค่าความน าไฟฟ้า (EC) โดยท าการเขียน
โปรแกรมเพื่อดึงค่าจากอุปกรณ์ sensor วัดค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) และ sensor วัดค่าความน าไฟฟ้า (EC) ให้
อยู่ในหน่วยมิลลิ-ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (ms/cm) และสร้าง
วงจรควบคุมเวลาการเปิด -ปิดปั๊มน้าขึ้นมาท าการเขียน
โปรแกรม เพื่อตั้งเวลาการเปิด-ปิดปั๊มน้ า โดยในส่วนของการ
แสดงผลอยู่ในรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการมอนิเตอร์ได้ 

สิ่งที่ได้จากการวัดคือค่าความน าไฟฟ้า (EC) และค่า 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในขณะนั้น เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับค่าที่เหมาะสมในความต้องการของผักที่ปลูก และน ามา
แสดงผลผ่านหน้าเว็บให้กับผู้ใช้งาน 

Abstract 
At present due to health conscious people 

with eating fruits and vegetables. In this age of 

technology and the Internet of Things took a 
greater role in daily life, the Staff has prepared a 
system for IoT applications to grow vegetables 
hydroponics automatically based. This project 
has created a vegetable plot size of 2 meters per 
floor, three floors, which can be planted 10 trees 
in the display from the device to measure the 
acid - base. And the electrical conductivity (EC) by 
the programmers to extract value from sensor to 
measure the acid-base and sensor to measure 
the electrical conductivity (EC) in milliseconds 
cement per centimeter (ms/cm) and create. cycle 
time control on - off pump up water. Then write a
program to do the time - turn off the pump. In 
terms of display, it will be in the form of web 
pages. To be able to use a computer to monitor. 
The organizers hope to make this special project 
will help to grow vegetables hydroponics is easy 
and convenient. And have the knowledge to the 
Internet of Things applications in other fields. For 
the benefit of society and the public. 

ค าส าคัญ:  ไ โดรโปรนิก ์   
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1. บทน า
   ( ) คื  เทคโนโลยี ินเต ร์เน็ตที่

เ ช่ื ม ุปกรณ์และเครื่ งมื ต่าง  เช่น โทร ัพท์มื ถื  
รถยนต์ ตู้ เย็น โทรทั น์  และ ื่น  เข้าไ ้ด้ ยกัน โดย
เครื่ งมื ต่าง  จะ ามารถเช่ื มโยงและ ื่ ารกันได้ โดย
ผ่านระบบ ินเต ร์เน็ต ใน นาคตผู้บริโภคทั่ ไปจะเริ่ม
คุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ท าใ ้พ กเขา ามารถ ค บคุม ิ่งข ง
ต่าง  ได้ทั้งจากในบ้าน และ านักงาน รื จากที่ไ นก็ได้ 
เช่น การค บคุม ุณ ภูมิภายในบ้าน การปิด เปิดไฟ ไป
จนถึงการ ั่งการเครื่ งท ากาแฟ 

ผู้จัดท าจึงคิดค้นและประยุกต์เข้ากับการปลูกผักไ โดร
โปนิก ์แบบง่ายเข้ากับ  โดยการน าชุดทดล งที่ได้
ประดิ ฐ์ขึ้นมาเพื่ ใช้ปลูกผักไ โดรโปนิก ์ซึ่งจะมีการ ัดค่า
การน าไฟฟ้า ( ) และค่าค ามเป็นกรด ด่าง ( ) ยู่ในชุด
ทดล ง และมีการแ ดงผล กมาทาง น้าเ ็บใ ้กับผู้ใช้งาน
ได้เ ็นค่าการน าไฟฟ้า ( ) และค่าค ามเป็นกรด ด่าง ( ) 
ในขณะนั้น และจะมีการปรับค่าการน าไฟฟ้า ( ) และค่า
ค ามเป็นกรด ด่าง ( ) ใ ้มีค ามเ มาะ มกับผักที่ปลูก
เพื่ ใ ้ได้ผลผลิตที่ดี  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
.  เทคโนโลยี    รื    คื

ิ่งข งร บ  ตั เราที่ ามารถ ื่ ารและเช่ื มต่ กันได้ผ่าน
โพรโทค ลการ ื่ ารทั้งแบบใช้ ายและไร้ าย โดย ิ่งข ง
ต่าง  มี ิธีการระบุตั ตนได้ และมีการโต้ต บและท างาน
ร่ มกันได้ ค าม ามารถในการ ื่ าร ิ่งข งเ ล่านี้ จะ
น าไป ู่น ัตกรรมและบริการใ ม่ ีกมากมาย ตั ย่าง เช่น 
เซ็นเซ ร์ภายในบ้าน ามารถตร จจับการเคลื่ นไ ข งผู้
ยู่ า ัย และ ่ง ัญญาณไป ั่งเปิด/ปิด ิตซ์ไฟตาม ้ ง

ต่าง  ที่มีคน รื ไม่มีคน ยู่ ุปกรณ์ ัด ัญญาณชีพข ง
ผู้ป่ ย/ผู้ ูง ายุและ ่งข้ มูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ 
รื ่งข้ ค ามเรียก น่ ยกู้ชีพ รื รถฉุกเฉิน เป็นต้น 

น กจากนี้  จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบ นการผลิต
ในภาค ุต า กรรมไป ู่ยุคใ ม่ รื ที่เรียก ่า  
.  ที่จะ า ัยการเช่ื มต่ ื่ ารและท างานร่ มกัน

ระ ่างเครื่ งจักร มนุ ย์ และข้ มูล เพื่ เพิ่ม  านาจในการ
ตัด ินใจที่ร ดเร็ และมีค ามถูกต้ งแม่นยา ูง โดยที่ข้ มูล
ทั้ง ลายที่เก็บจากเซ็นเซ ร์ที่ใช้ตร จ ัดตั ุปกรณ์และ
ภาพแ ดล้ มจะถูกน ามา ิเคราะ ์ ใ ้ได้ผลลัพธ์เพื่ น าไป

ปรับปรุงกระบ นการผลิตได้ ย่างทันที น กจากการข้ามขีด
จากัดเรื่ งเ ลาแล้  ระบบค บคุม รื  ระบบ ิเคราะ ์
ข้ มูล าจไม่ได้ ยู่ในที่เดีย กันกับเครื่ งจักร แต่ ามารถ
ค บคุม ั่งการได้โดยไร้ขีดจากัดเรื่ ง ถานท่ี 

.  การปลูกผักแบบไ โดรโปนิก ์ 
การปลูกผักแบบไ โดรโปนิก ์  มายถึง การปลูกพืช

ไร้ดิน (  ) การปลูกพืชไร้ดิน รื  การปลูก
พืชโดยไม่ใช้ดิน มายถึง การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูก
พืชบนดิน โดยการใช้ ั ดุปลูกต่าง  ในการปลูก เช่น น้า 
ทราย กร ด ดินเผา รื ั ดุ ื่น  ท่ีไม่ใช่ดิน ซึ่ง ิธีการนี้พืช
จะ ามารถเจริญเติบโตบน ั ดุปลูกได้จากการได้รับ
ารละลายธาตุ า าร พืชที่มีน้าผ มกับปุ๋ย รื ธาตุ า าร

ต่าง  ท่ีพืชต้ งการผ่านทางรากพืช  
ระบบการปลูกพืชไร้ดินที่นิยมมากที่ ุดในปัจจุบันคื  

ระบบการปลูกพืชที่ใช้น้าเป็น ั ดุปลูกโดยใ ้ ารละลายธาตุ
า าร (น้าผ มกับปุ๋ยที่มีธาตุ า ารที่พืชต้ งการ) ผ่านทาง

รากพืชโดยตรง ซึ่งคุ้นเคยกันในช่ื  ระบบไ โดรโปนิก ์ 
การที่พืชเจริญเติบโตได้ดีนั้น ต้ ง า ัยปัจจัย าคัญ

ลาย ย่าง เช่น ภาพ ากา  (แ งแดด และ ุณ ภูมิ ) น้า
และธาตุ า ารที่พืชต้ งการ ากา  ( กซิเจน ไ โดรเจน 
และคาร์บ นได กไซด์) 

3. วิธีการด าเนินงาน
.  การ ึก าค้นค ้าเกี่ย กับไมโครค นโทรเล ร์

( ) ท าการ ึก าเกี่ย กับคุณ มบัติข ง
ไมโครค นโทรเล ร์ และเปรียบเทียบข้ ดี  ข้ เ ียต่าง  
จน ามารถเลื กไมโครค นโทรเล ร์ที่เ มาะ มกับการ
น ามาท าระบบ ซึ่งไมโครค นโทรเล ร์  ที่น ามาใช้นั้นคื  
บ ร์ด  ซึ่ง ยู่ในตระกูล  บ ร์ด  ถูก

กแบบมาใ ้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเ มาะ า รับผู้เริ่มต้น
ึก า ทั้งนี้ผู้ใช้งานยัง ามารถดัดแปลงเพิ่มเติม พัฒนาต่
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ย ดทั้งตั บ ร์ด รื โปรแกรมต่ ได้ชารุดเ ีย าย รื มี
เทคโนโลยีและประ ิทธิภาพที่ล้า ลังก ่า ุปกรณ์ในปัจจุบัน 

ภาพที่  แ ดงโครง ร้างบ ร์ด    

.  การ ึก าเกี่ย กับ ุปกรณ์ที่จะน ามาท าการเช่ื มต่
กับไมโครค นโทรเล ร์และท าการ กแบบการเช่ื มต่ ใน
แต่ละ ุปกรณ์ 

. .  การ ึก าค้นค ้าเกี่ย กับ    
เป็น  า รับ ัดค ามเป็น กรด เบ  ข ง ารละลาย
โดยค่าที่ ัดได้จะ ยู่ในช่ งระ ่าง    ซึ่งต้ ง ึก าถึง
คุณ มบัติข ง  ่า ามารถท่ีจะร งรับ รื นับ นุน
การท างานกับตั บ ร์ดไมโครค นโทรเล ร์ที่น ามาใช้ได้

รื ไม่ ึก า าข้ ดีข้ เ ียข ง     
แ ล ะ า ม า ร ถ ก แ บ บ ก า ร เ ช่ื ม ต่ กั บ บ ร์ ด
ไมโครค นโทรเล ร์ได้ดังภาพ 

ภาพที่  แ ดงการเช ื่ มต่   
  

. .  การ ึก าค้นค ้าเกี่ย กับ   
  

     เป็น 
 ัดค่า ก า ร น า ไ ฟ ฟ้า ข  ง ธ า ตุ  า  า ร า

รับการปลูกผักไ โดรโปนิก ์ ซึ่งต้ ง ึก าถึงคุณ มบตัิข ง 
 ่า ามารถที่จะร งรับ รื นับ นุนการท า ง า น 

กั บ ตั  บ  ร์ ดไ ม โ ค ร ค  น โ ท ร เ ล  ร์ที่น า ม า 
ใ ช้ไ ด้ รื ไม่ ึก า าข้ ดีข้ เ ยีข งตั    

 และ ามารถ   ก แ บ บ ก า ร เ ช่ื  ม ต่  กับ 
บ ร์ดไมโครค นโทรเล รไ์ดด้ังภาพ 

ภาพที่  แ ดงการเช ื่ มต่    
  

. .  การเชื่ มต่ ระ ่างบ รด์รเีลย์ กับ บ ร์ด
ไมโครค นโทรเล ร์  

ภาพที่  แ ดงการเช ื่ มต่ ระ า่ง  
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.  การเ ช่ื มต่ ุปกรณ์ทุก ย่างเข้าด้ ยกันและ
ขั้นต นการท างานใน ่ นต่าง  ข งระบบ 

ภาพที่  แ ดงแ ดงโครง ร้างโดยร มข งระบบ 

.  แผนภาพ  แ ดงขั้นต นกระบ นการท างาน
ต่าง ข งระบบ 

ภาพที่  แ ดงลา ดับขนั้ ต นการท างานข งระบบโดยร ม 

ขั้นต นการท างานคื  ใช้รีเลย์ในการค บคุมระบบน้าท่ี
ต้ งการมา ัดค่า แ ล ะ ท า ก า ร ัด ค่า ต่า ง  โ ด ย ใ ช้ 

 และน าไปแ ดงบน น้า เ ็บไซต์ โดยการท างาน
ทั้ง มดถูก ั่งงานจากบ ร์ดไมโครค นโทรเล ร ์
.  เขียนโปรแกรมเพื่ ท าการเช่ื มต่ และค บคุมการ

ท างานข ง ุปกรณ์ทีน่ ามาใช้ในระบบ 
.  เขียนโปรแกรมในการดึงค่าที่  ่า น ไ ด้น า ม า 

แ ดงบน น้าเ ็บไซตโ์ดยในที่น้ีใช้  

 ค บคู่กับ  เพื่ ใช้ในการเช่ื มต่ กับ 
 เพื่ ท าเป็น   และใช้  ในการ

ดึงค่าต่าง  มาแ ดง 

4. ผลการด าเนินงาน
ระบบ ามารถท างานได้ดังนี้

.  เลื กชนิดผักท่ีจะปลูกแต่ละแถ เป็นชนิดที่แตกต่างกัน 

.  ามารถแ ดง ถานะค่า และ  ในน้าข งผักทั้ง  
ชนิดผ่าน น้าเ ็บ 
.  บ ร์ดไมโคร ค นโทร เล ร์ ามารถค บคุมการท างาน 

ข ง    และ   
  ใ ้ตร จ ัดค่าเพื่ น ามาแ ดง 

.  ท าการเขียนโปรแกรมใ ้  ทั้ง ง ามารถดึงค่า
มาแ ดงผ่าน น้าเ ็บไซต์ 
.  บ ร์ดไมโครค นโทรเล ร์ ามารถท าการค บคุมรีเลย์

ข งระบบน้าใ ้ ามารถ ัดค่าต่าง  ข งผักทั้ง  ชนิดที่ ยู่
คนละช้ันได้ โดยใช้งาน  เพียงชุดเดีย  
.  แ ดงผลผ่านทาง น้าเ ็บไซต์ 
. น้าจ แ ดงผลโดยร ม
่ นข ง น้าจ แ ดงผลทั้ง มดจะมีการแ ดงภาพผัก  

ชนิด แ ดงเมนูเลื กปลูกผักได้  ชนิดต่ ร บการปลูกและ
แ ดงค่า ถานะการน าไฟฟ้า ( ) และค่าค ามเป็นกรด ดา่ง 
( ) 

ภาพที่  แ ดง ่ นข ง น้าเ ็บโดยร ม 
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. ่ น น้าจ แ ดงเมนูการเลื กชนิดผัก
่ นเมนูเลื กผักท่ีต้ งการปลูก โดย ามารถเลื กผักได้

ทั้ง มด  ชนิด จากท้ัง มด  ชนิด ต่ นึ่งร บการข ง
ปลูก 

ภาพที่  แ ดง ่ นข งการเลื กชนิดผัก 

. ่ น น้าจ แ ดงค่า ถานะการน าไฟฟ้า ( ) และค่า
ค ามเป็นกรด ด่าง ( ) 
แ ดงค่า ถานะการน าไฟฟ้า ( ) และค่าค ามเป็นกรด ด่าง 
( ) ในขณะที่มีการ ัด 

ภาพที่  น้าจ ค่าค ามเป็นกรด ด่างและค่าค ามน า
ไฟฟ้า( ) และปุ่ม ั่งใ ้ปั๊ม แต่ละปั๊มใ ้ดึงน้ามาเพื่ ัดคา่ 

5 สรุปผลการทดลอง 
ระบบ ามารถใ ้ผู้ใช้เลื กผักที่ปลูกได้  ชนิดจาก  

ชนิด ต่ นึ่งร บการปลูก และมีการ ัดค่า ถานะการน า
ไฟฟ้า ( ) และค่าค ามเป็นกรด ด่าง ( ) ข งแต่ละช้ัน 
เพื่ แ ดงผล กมาทาง น้าเ ็บ ค ยตร จ บค่า
ถานะการน าไฟฟ้า ( ) และค่าค ามเป็นกรด ด่าง ( ) 

ใ ้เ มาะ มกับผักที่ปลูก เพื่ ใ ้ได้ผลผลิตที่ดี และช่ ยใ ้
ผู้ใช้งานมีค าม ะด ก บายในการปลูกผักไ ้รับประทาน 

12. เอกสารอ้างอิง
   : 

:// . . / /  
บทค าม คื ะไร เริ่มต้นใช้งาน

.  
      : 

:// . . . / /  
/ .  

 การปลูกผักแบบไ โดรโปนิก ์   : 
:// . . . /การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน.  

 การท า     : 
:// . . / /

ธิบายการท างานเบื้ งต้น 
 นาย ัชระ จันท ุ รรณ  นายณัฏฐ ิ ฏ์ กาพย์แก้   ชุด

ค บคุมการรดน้าต้นไม้ ัจฉริยะ  ปริญญานิพนธ์  คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม ม า ิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระนครเ นื    
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ระบบบริหารจัดการน ้านมวัว 
Milking Application of Management System 

ผู้ด้าเนินโครงการ นาง า นามิกา พิมพา ม า ิทยาพะเยา จัง ัดพะเยา 
นาง า จิตติมา บุญม ี ม า ิทยาพะเยา จัง ัดพะเยา 
ดร.บ ร ักดิ์ รี ัง ิทธิ ันติ ม า ิทยาพะเยา จัง ัดพะเยา 

สาขาวิชา ิ กรรม าร นเท และการ ื่ าร 
ภาควิชา ิ กรรม า ตร์บัณฑิต 
คณะ เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้านมวัว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม และ
ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้แอพพลิเคช่ันที่ได้น้ามาพัฒนา ซึ่ง
แอพพลิเคช่ันที่นิยมในปัจจุบันคือ สมาร์ทโฟน โดยที่ระบบ
สามารถทราบอัตราการไหลของน้้านมขณะเครื่องรีดนม
ท้างาน และมีการแจ้งเตือนเมื่อน้้านมใกล้เต็มหรือเครื่องรีด
นมเกิดปัญหา นอกจากนี้ระบบยังสามารถทราบปริมาณ
น้้านม โดยใช้วิธีรับค่ามาจากเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลมา
เก็บข้อมูลในฐานข้อมูลโดยใช้ Node MCU เป็นตัวกลาง 
และยังแสดงสถิติต่าง ๆของน้้านมวัวซึ่งแสดงเป็นกราฟ 
แสดงข้อมูลโค ข้อมูลฟาร์ม ประวัติการผสมพันธุ์  และ
ประวัติการให้นม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัด
ค่าใช้จ่าย และสะดวกสบายมากขึ้นโดยใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น
มา 

ABSTRACT 
This project is the development of milking 

management for the purpose dairy cattle farm. 

This application offers in smartphone that is 
popular today, the system is also known as the 
milk flow operation. The application will alert to 
a farmer when the milk tank is close to full. The 
system is developed by Arduino, Water Flow 
Sensor, Ultrasonic Sensor and Java for android 
application. The system can determine the 
amount of milk by using the value of the flow 
rate sensor and collect data in a database pass 
through the wi-fi module as an intermediary. The 
system can show statistics as graph which farm 
datas, cattle history, milking of each cattle. The 
system can help a farmer to save costs and 
more comfortable for using the developed 
system. 

ค้าส้าคัญ: Arduino, Milking machine, Water Flow 
Sensor, Ultrasonic Sensor, Internet of Things 
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1. ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
แรกเริ่มข งการเริ่มเลี้ยงโคนมในประเท ไทยนั้น

พระบาท มเด็จพระปรมินทรม าภูมิพล ดุลยเดช รัชกาล
ที่  รชักาลปัจจุบัน และ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  
นาถ ได้เ ด็จพระราชด าเนินเยื นประเท เดนมาร์คเมื่
เดื นกันยายน พ. .  ทรง นพระทัยในกิจการเลี้ยง
โคนม ย่างมาก ทางรัฐบาลเดนมาร์คได้ถ ายโครงการการ
่งเ ริมการเลี้ยงโคนมใ ้กับพระบาท ยู่ ั  โดยได้จัด ่ง

ผู้เชี่ย ชาญมา  าร จ จัดท าโครงการ และจัด ร้างฟาร์มโค
นมไทย เดนมาร์ค ขึ้นที่ ถานีพืช า าร ัต ์ม กเ ล็ก กรม
ป ุ ัต ์ ซึ่งตั้ง ยู่ท่ี .ม กเ ล็ก จ. ระบุรี เมื่ ปี พ. .  
ได้มีการรณรงค์ใ ้มีการดื่มนมกัน ย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่
ปี พ. .  ท าใ ้การดื่มนมมีปริมาณ ูงขึ้น ท าใ ้
เก ตรกรเปลี่ยน าชีพไปเลี้ยงโคนม ในปี พ. .  
รัฐบาลได้มีการ ่งเ ริมใ ้เก ตรกรมีการเลี้ยงโคนมกันมาก
ขึ้น มีเก ตรกรเข้าร่ ม  รายจากนั้นก็ได้มีโครงการใน
จัง ัดต่าง  เพิ่มขึ้น ีกมากมาย มีเก ตรกรและนักธุรกิจ
ได้ นใจในการเลี้ยงโคนมเป็นจ าน นมาก  

ในปัจจุบันเครื่ งมื ัด ัตราการไ ลข งข งเ ล  มี
ราคาค่ นข้าง ูงท าใ ้ผู้ประก บการฟาร์มโคนมต้ งเ ีย
ค่าใช้จ่ายจ าน นมาก จากที่  าร จตามร้านจ า น่าย รื
เ ็บไซด์ทั่ ไป ได้มีการแ ดงราคาข งเครื่ งมื ัด ัตรา
การไ ลข งข งเ ล  ดังนี ้  

ตารางท่ี 1. เปรียบเทียบราคาเครื่องมือวัดอัตราการไหล 

บริษัท (ตัวแทนจ าหน่ายหรือเว็บไซด์) 
ช่ือบริษัท ราคา (บาท) 
MeChaShop.com ประมาณ 3,000-11,990 

factomart.com ประมาณ 5,000-60,300 
Alibaba.com ประมาณ 3,000-15,000 
ajenergy2009.com ประมาณ 43,500 

จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2557 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ได้มีการจัดต้ังสหกรณ์โคนมขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมน้ านมวัวที่ผู้ประกอบการฟาร์มโค 

จากปัญ าที่กล่า มาข้างต้น บ กกับปัจจุบันมีการ
แพร่ ลายข งเทคโนโลยีจ าพ ก มาร์ทโฟน (  

) รื แท็บเล็ต ( ) และระบบเครื ข่าย
ินเท ร์เน็ต จึงท าใ ้ ามารถเข้าถึง ิ่งต่าง  ได้ง่ายและ
ะด ก บายต่ การใช้งาน ผู้ ิจัยได้เล็งเ ็นปัญ าและได้

น าเทคโนโลยีในปัจจุบันมา ร้างแ พพลิเคช่ันนี้ขึ้นมา 
เพื่ ใ ้ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตื น จึงน ามาใช้งานร่ มกับบ ร์ด
าดูโน่  

ซึ่งบ ร์ด าดูโน่ คื ไมโครค ลโทรเล ร์ที่ ามารถ
ค บคุมและใช้งานร่ มกับเครื่ งใช้ไฟฟ้าชนิด ื่นได้ ผู้ ิจัย
จึงได้น าบ ร์ด  มาค บคุมเครื่ งรีดน้ านม ั
ร่ มกับระบบแ นดร ยด์  ( ) ใ ้ท างานตามที่
ผู้ใช้งานต้ งการเช่น แจ้งเตื นเมื่ น้ านมเต็ม ีกทั้งใน
ระบบยังเพิ่มตั โซลิน ยด์ าล์  เพื่ ท าใ ้น้ านมที่ผ่านตั
เซ็นเซ ร์ ัด ัตราการไ ลข งข งเ ล มีปริมาณที่คงที่ ถัด
มาจะเป็น ่ นข งเซ็นเซ ร์ ัด ัตราการไ ลข งข งเ ล
จะติดระ ่างท่ ่งน้ านมเพื่ ใ ้ทราบปริมาณข งน้ านมใน
โคนมแต่ละตั  พ ผ่านตั เซ็นเซ ร์ ัด ัตราการข ง
ข งเ ล ท่ี  า รับ ัด ัตราการไ ลข งน้ านม ซึ่งน้ านมจะ
ไ ลลงถังเก็บน้ านม ในถังเก็บน้ านมจะมีการติดตั
เ ซ็ น เ ซ ร์ ั ด ร ะ ดั บ น้ า เ พื่ ใ ้ มี ก า ร แ จ้ ง เ ตื น ใ ้
ผู้ประก บการทราบ ่าน้ านมใกล้จะเต็มถัง รื โค ยุดการ
ใ ้น้ านมผ่านแ พพลิเคช่ัน โดย   จะเป็น
ตั กลางในการ ่งข้ มูล และเก็บไ ้ในฐานข้ มูลแ ดง
ข้ มูลข งโคนมผ่านแ พพลิเคชั่น เป็นต้น 

2. รายละเอียดและความสามารถของระบบ
ข บเขตข งระบบ โครงการนี้ได้น าบ ร์ด 

  เป็นตั ลักในการค บคุมเซ็นเซ ร์ต่าง ใน
ระบบโดยใช้ภา าซีในการเขียนค า ั่งค บคุมตั บ ร์ด ซึ่ง
จะใช้   ในการ ่งข้ มูลไปเก็บที่ฐานข้ มูล โดย
ใช้เร้าเต ร์เป็นตั กลางในการรับ ่งข้ มูลจาก  

 และในระบบยังมีโมดูลรีเลย์ ใช้ก า นดเ ลาเปิดปิด
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ข งโซลิน ยด์ าล ์ ซึ่งเป็นท่ เปิด ปิดน้ านม ัตโนมัติ และ
ใ ฐ้านข้ มูลใช้ในการเก็บข้ มูลข งน้ านมโคแต่ละตั  

ค า ม า ม า ร ถ ข ง ร ะ บ บ  ซึ่ ง จ ะ มี เ ็ บ ไ ซ ต์ ที่
ผู้ประก บการฟาร์ม ามารถ ดูข้ มูลการใ ้นมข ง ั แต่
ละตั รื ลายตั ย้ น ลังได้ ีกทั้งยัง ามารถ เพิ่ม ลบ 

รื แก้ไข ไม่ ่าจะเป็นจ าน นประชากรโคนมในแต่ละ
ฟาร์ม รื ปริมาณน้ านมที่ถูกบันทึกไ ้ในฐานข้ มูล โดย
ระบบจะมีตั เซ็นเซ ร์ ัด ัตราการไ ลข งข งเ ล  ซึ่งจะ
ติดที่ระ ่างท่ ่งน้ านม เพื่ ใ ้มีการแจ้งเตื นผ่าน
แ พพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์เมื่ โคมีการ

ยุดใ ้น้ านม ีกทั่งยังมี ัลตร้าโซนิคที่ใช้ในการ ัดน้ านม
เมื่ ใกล้จะเต็มถัง โดยจะมีการแจ้งเตื นผ่านแ พพลิเคช่ัน
บนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ใ ้กับผู้ประก บการฟาร์ม
โคนมได้ทราบ 

เทคโนโลยีที่ใช้ คื     .  
โดย ัตถุประ งค์ข งการท างานข ง  บน  
ใ ้มีประ ิทภาพมากขึ้น ทั้งด้านการ กแบบ  ที่
ามารถแ ดงผลได้ทันทีโดยไม่ต้ งท าการรัน  บน 

 ซึ่งจะเพิ่มค าม ะด ก ง่ายขึ้น 
   เป็นบ ร์ดที่มี /  มากก ่า 

   ท าใ ้เ มาะ มกับการใช้งานในระบบที่
ซึ่งมีการใช้ตั   /  ลายตั  ทั้งยังมี น่ ยค ามจ าแบบ 

 ร งรับมากก ่า    ซึ่งจะ ามารถ
เขียนโค้ดโปรแกรมได้มากก ่าในค ามเร็   ที่เท่ากัน 

3. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
   ( )  

ินเต ร์เน็ตในทุก ิ่ง  มายถึง การที่ ิ่งต่าง  ถูก
เช่ื มโยงทุก ิ่งทุก ย่างเข้า ู่ โลก ินเท ร์เน็ต ท าใ ้
ามารถ ั่งการ ค บคุมใช้งาน ุปกรณ์ต่าง  ผ่านทาง

เครื ข่าย ินเต ร์ เน็ต เช่น การ ั่ งเปิด ปิด ุปกรณ์
เครื่ งใ ช้ไฟฟ้า โทร ัพท์มื ถื  เครื่ งใช้  านักงาน 
เครื่ งมื ทางการเก ตร และเครื่ งใช้ในชี ิตประจ า ัน
ต่าง  ผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต เป็นต้น  

โดยระบบได้น า ัญญาณ ายฟาย ที่ เป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันท่ีช่ ยในการแลกเปลี่ยนข้ มูลค่าต่าง มาใช้เป็นตั
ช่ ยในการรับค่าจากตั เซ็นเซ ร์ที่ใช้งานในระบบ ีกทั้งยัง
ได้มีการน าการประม ลผลแบบกลุ่มก้ นเม  (  

) มาใช้งานด้ ยในระบบ เนื่ งจากมีช่ ยลด
ค ามยุ่งยากในการติดตั้ง และ ามารถใช้งานจากท่ีไ นก็ได้ 
และใน ่ นข ง   ระบบได้น ามาพัฒนาเพื่ ใ ้
มีประ ิทธิภาพมากขึ้น ีกทั้งยังได้น าไมโครค นโทรลเล ร์
มาช่ ยในการท างานใน ่ นข ง ุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ 
ไม่ ่าจะเป็น บ ร์ด  โมดูลรีเลย์  

จากที่กล่า มาข้างต้น ุปกรณ์ที่ใช้ ต่าง ยู่ภายใต้การ
ใช้งานข ง    ทั้งในการ ่งข้ มูล การ ่ง
ัญญาณแจ้งเตื นผ่านแ พพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการ

แ นดร ย์ ทุกระบบต้ งใช้งานผ่านเครื ข่าย ินเต ร์เน็ต
ทั้ง ิ้น 

4. การท้างานของระบบ
.  การใช้งานด้าน าร์ดแ ร์

รูปที่ 1. ระบบการท างานในส่วนของอุปกรณ์ 

ใช้บ ร์ด  เป็นตั ค บคุมโซลิน ยด์ าล์  
บ ร์ดโมดูลรีเลย์แบบ น่ งเ ลา เซ็นเซ ร์ ัด ัตราการไ ล
ข งข งเ ล  ัลตร้าโซนิคและ   ใน ่ นข ง
บ ร์ดโมดูลรีเลย์นั้น จะเป็นตั ก า นดเ ลาในการปิด เปิด
ลิ้น าล์ ข งโซลิน ยด์ าล์  ่ นโซลิน ยด์ าล์ จะเป็นตั
ปิด เปิดท่ น้ านม ั ัตโนมัติ น้ านมจะไ ลตามท่ กจาก
เซ็นเซ ร์ ัด ัตราการไ ลเข้า ู่ตั ถังเก็บน้ านมเมื่ น้ านม
ใกล้เต็มถัง จะมีการแจ้งเตื นโดย ัลตร้าโซนิค ในกรณีที่
ั ยุดใ ้น้ านมจะมีการแจ้งเตื นและขั้นต นต่ ไปจะเข้า
ู่กระบ นการการท างานข งระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ 
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ที่ใช้งานร่ มกับบ ร์ด  ผ่าน   จะ
แ ดงดังรูปที ่ . 

.  ระบบแจ้งเตื นปริมาณน้ านม 

รูปที่ 2. การใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ร่วมกับบอร์ด 
Arduino ผ่านโมดูลวายฟาย 

ในการเช่ื มต่ กันระ ่างระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์
กับบ ร์ด  จ าเป็นจะต้ งมีตั กลางในการเช่ื มต่  
ได้แก่   โดยการเขียนค า ั่งลงไปในบ ร์ด 

 เพื่ ค บคุม   แล้ ท าการตั้งค่า  
 ใ ้กับโมดูล ายฟายใ ้มีเบ ร์แ ดเดร ตรงกับ

เ ร้ า เ ต ร์  แ ล้ ท า ก า ร เ ขี ย น แ พ พ ลิ เ ค ช่ั น บ น
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์เพื่ ่งค า ั่งไปยังบ ร์ด 

 และเลื กใ ้ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์
เ ช่ื มต่ กับเร้าเต ร์ เมื่ ท าทุกขั้นต นครบแล้ ก็จะ
ามารถใช้งานระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ร่ มกับบ ร์ด 

 ได้ ดังรูปที ่  
.  โปรแกรมบริ ารจัดการฟาร์ม 

รูปที่ 3. อธิบายการท างานของโปรแกรมบริหารจัดการฟาร์มโค
นม 

ในการท างานข งระบบด้านโปรแกรมเราจะค บคมุ
การท างานโดยใช้ฐานข้ มลูดาต้าเบ ในการเก็บข้ มลู
น้ านมโคในแตล่ะตั ท่ีได้จากการท างานข งด้าน ุปกรณ์ 
และใช้แ พพลิเคชั่นเป็นตั แ ดงข้ มูลที่ถูกจัดเก็บไ ้ใน
ฐานข้ มูล ดังรูปที่   

.  ระบบบริ ารจัดการน้ านม ั  

รูปที่ 4. ระบบการท างานของการจัดการน้ านมวัว 

ในการท างานข งทุกระบบ ทั้ งระบบ าร์ดแ ร์ 
โปรแกรมบริ ารจัดการน้ านม ั และระบบแจ้งเตื น
ปริมาณน้ านม ถ้าท างานทั้ง  ระบบนี้ก็จะเป็นการท างาน
ที่ มบูรณ์และมีประ ิทธิภาพ ดังรูปที่  

5. การใช้งานของระบบ
.  การเชื่ มโยงโครง ร้างข งระบบบริ าร

จัดการน้ านม ั  

รูปที่ 5. แผนภาพการเช่ือมโยงโครงสร้างของระบบบริหาร
จัดการน้ านมวัว 

จากรูปที่ . แ ดงถึงการเช่ื มโยงโครง ร้างข งระบบ
บริ ารจัดการน้ านม ั  โดยการท างานแบ่งเป็น  ่ น
ลัก  คื  ่ นแรกเป็น ่ นข งการ ่งข้ มูลจากเซ็นเซ ร์

ต่าง  จะ ่งข้ มูลใ ้กับบ ร์ด  โดยตั บ ร์ดใช้
เป็นตั ค บคุมการท างานข งเซ็นเซ ร์ทั้ง มด ต่ มาข้ มูล
ที่ถูก ่งมาจากเซ็นเซ ร์ จะ ่งข้ มูลไปใ ้   ซึ่ง 

  เป็นตั กลางในการับ ่ งข้ มูลใ ้กับ
ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ และจะ ่งข้ มูลใ ้กับ  
โดยผ่านเ ็บเซิร์ฟเ ร์ และใช้การท างานแบบเดีย กันกับ
กระบ นการแจ้งเตื นด้ ย ถัดมาเป็น ่ นการเพิ่มข้ มูล
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จากโทร ัพท์มื ถื โดยจะมีแ พพลิเคช่ันร งรับ  า รับ
ระบบ เพิ่มข้ มูลผ่าน  ข้ มูลจะผ่านเ ็บเซิร์ฟเ ร์
และไปเก็บข้ มูลที่ถูกเพิ่มใน  ่ น ุดท้าย เป็น ่ น
ข งการเรียกดูข้ มูลจาก  ซึ่งข้ มูลจะแ ดงใน น้าจ
โทร ัพท์มื ถื ผ่านเ ็บเซิร์ฟเ ร์จะ ่งข้ มูลผ่าน  
ไปยัง น้า น้าโทร ัพท์มื ถื  ระบบจะท างานได้ ย่าง

มบรูณ์ต้ งมีการ เ ช่ื มต่ ระบบด้ ย มายเลข  
 เบ ร์เดีย กันทั้ง   เร้าเต ร์และ

โทร ัพท์มื ถื  ถ้าเช่ื มต่ กันครบจะเป็นการท างานข ง
ระบบ ย่างมีประ ิทธิภาพ 

.  การ กแบบแ พพลิเคชั่นแบ่งขั้นต นการ
ใช้งานได้ ดังนี ้
. .  น้าจ เข้าระบบการใช้งานข งระบบ

บริ ารน้ านม ั  

รูปที ่6. หน้าจอเข้าระบบการใช้งานของระบบระบบบริหารน้ า
นมวัว 

จากรูปที่ . แ ดงการเข้าใช้งานข งระบบบริการน้ า
นม ั  โดยใช้ร ั จากท่ีผู้ใช้งาน มัคร มาชิกเพื่ เข้าใช้งาน
ในระบบซึ่งจะ มัครได้จากกดปุ่ม มัคร มาชิกบน น้าจ  
และเมื่ มีร ั ผ่านแล้ ามารถกดปุ่มเข้า ู่ระบบเพื่ ใช้งาน
แ พพลิเคชั่นได้

. .  น้าเมนูข งระบบบริ ารน้ านม ั
แบ่ง กเป็น  รูปแบบ 

รูปที ่7. หน้าจอเมนูของระบบบริการน้ านมวัว 

จากรูปที่ . แ ดง น้าจ เมนูข งระบบบริการน้ า
นม ั  จะมีปุ่มเมนูใ ้ เลื ก  ปุ่มจะมีการแ ดงปุ่ม 
รายงานผล ข้ มูลโค ข้ มูลฟาร์ม ประ ัติการผ มพันธุ์ 
ประ ัติการใ ้นมและตั้งค่าตามล าดับ 

. น้าจ รายงานผลข งระบบบริ ารน้ านม ั

รูปที่ 8. หน้าจอเมนูของระบบบริการน้ านมวัว 

จากรูปที่ . แ ดง น้าจ เมนูข งระบบบริการน้ า
นม ั  ซึ่งใน น้านี้จะรายงานผลและ ถิติต่าง  ข งโคนม 
เช่นจ าน นโคนม จ าน นการรีดนมและกราฟแ ดงน้ านม
โคนม 

. น้าจ ข้ มูลโคข งระบบบริ ารน้ านม ั

รูปที ่9. หน้าจอข้อมูลโคของระบบบริหารน้ านมวัว 

จากรูปที่ . แ ดง น้าจ ข้ มูลโคข งระบบบริ าร
น้ านม ั  ซึ่ง น้านี้จะบ กรายละเ ียดข งโคนม เช่น 

มายเลขโค ช่ื  พันธุ์ เพ  และ ัน/เดื น/ปีเกิดข งโค
ามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้

. น้าจ ข้ มูลฟารม์ข งระบบบริ ารน้ านม ั

รูปที่ 10. หน้าจอข้อมูลโคของระบบบริหารน้ านมวัว 
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จากรูปที่ . แ ดง น้าจ ข้ มูลโคข งระบบบริ าร
น้ านม ั  ซึ่ง น้านี้จะบ กรายละเ ียดข งฟาร์ม เช่น 
ูนย์ ิจัย/จัง ัด  าเภ  ต าบล ช่ื เจ้าข งฟาร์ม ที่ ยู่ 

และทะเบียน มายเลขฟาร์ม ามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ 
. น้าจ ข้ มูลประ ัติการผ มพันธุข์ งระบบ

บริ ารน้ านม ั

รูปที ่ 11. หน้าจอข้อมูลประวัติการผสมพันธุ์ของระบบบริหารน้ า
นมวัว 

จากรูปที ่ . แ ดง น้าจ ข้ มูลประ ัติการผ มพันธุ์
ข งระบบบริ ารน้ านม ั ซึ่งใน ่ นข ง น้านี้จะบ ก
รายละเ ียดข งการผ มพันธุ์ข งโคนม ามารถน าไป
ึก าต่ ย ดเพื่ าพ่ พันธุ์ที่ มบูรณ์ได้เพื่ ใ ้ได้ลูกที่มี

ลัก ณะแข็งแรง ุขภาพดี น้าจ น้ีจะแ ดง มายเลขพ่
พันธุ ์ เจ้า น้าท่ี จ าน นลูกและ มายเลขลูก ามารถเพิ่ม 
ลบ แก้ไขได้ 

. น้าจ ข้ มูลประ ัติการใ ้นมข งระบบ
บริ ารน้ านม ั

รูปที่ 12. หน้าจอข้อมูลประวัติการใหน้มของระบบบริหารน้ า
นมวัว 

จากรูปที ่ . แ ดง น้าจ ข้ มูลประ ัติการใ ้นมข ง
ระบบบริ ารน้ านม ั  ซึ่ง น้านี้จะบ กรายละเ ียดข ง
มายเลขโค ันที่รีดนม ปริมาณนมที่ ัดได้ ระบบ ามารถ

ท าการลบได้ ย่างเดีย เนื่ งจากจะรับค่าต่าง มาจาก 
  จะเพิ่มได้ ัตโนมัตเิมื่ มกีารรีดนม และระบบไม่

ามารถแก้ไขได้เพราะเป็นประ ัติในการรีดนมจะเก็บไ ้

เพื่ ดูย้ น ลัง ากโคนมเกิดปัญ าเช่น โคเกิดเจ็บป่ ย 
รื ตั้งท้ ง เป็นต้น 

. น้าจ การตั้งค่าข งระบบบริ ารน้ านม ั

รูปที ่ 13. หน้าจอการต้ังค่าของระบบบริหารน้ านมวัว 

จากรูปที ่ . แ ดง น้าจ การตั้งค่าข งระบบบริ าร
น้ านม ั  ซึ่ง น้านี้จะเป็น น้าท่ี ามารถแก้ไขร ั ผ่านเมื่
ผู้ใช้งานต้ งการจะเปลี่ยนร ั  มายเลข  และ
มายเลข   

. น้าจ แ ดงการแจ้งเตื นข งระบบบริ ารน้ า
นม ั

รูปที ่ 14. หน้าจอการต้ังค่าของระบบบริหารน้ านมวัว 

จากรูปที่ . แ ดง น้าจ การแจ้งเตื นข งระบบ
บริ ารน้ านม ั  ซึ่ง น้านี้จะแจ้งเตื นเมื่ น้ านมใกล้จะเตม็
รื เครื่ งรีดนมเกิดปัญ า 

6. ผลการทดลอง
.   กราฟแ ดงค่า ัตราการไ ลข งน้ า

รูปที ่15. แสดงกราฟค่าอัตราการไหลของน้ า 

จากการทดล ง าค่า ัตราการไ ลข งน้ า พบ ่าค่า ัตรา
การไ ลข งน้ านมแต่ละการทดล งมีค่าที่เปลี่ยนปริมาตร
น้ าและเ ลา เมื่ น าผลการทดล ง ัตราการไ ลมา า
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ค่าเฉลี่ยข ง ัตราการไ ลข งน้ ามีค่าเท่ากับ .  ลิตร
ต่ ินาท ี

.   กราฟแ ดงปริมาตรข งน้ า 

รูปที ่16. แสดงกราฟปริมาตรของน้ า 

จากการทดล ง รุปได้ ่า ผลร มข ง ัตราการไ ลนั้น
ามารถท างานได้จริง โดยที่การก า นดปริมาตรน้ าที่ 

 ลบ.มม จะมีค ามคลาดเคลื่ นปริมาตรน้ าที่ก า นด
เทียบกับปริมาตรน้ าที่ ัดได้ ยู่ที่ .   ปริมาตรน้ าที่ 

 ลบ.มม จะมีค ามคลาดเคลื่ นปริมาตรน้ าที่ก า นด
เทียบกับปริมาตรน้ าที่ ัดได้ ยู่ที่ .   ปริมาตรน้ าที่ 

 ลบ.มม จะมีค ามคลาดเคลื่ นปริมาตรน้ าที่ก า นด
เทียบกับปริมาตรน้ าที่ ัดได้ ยู่ที่ .  ซึ่งจะเ ็น ่ามี
ค ามคาดเคลื่ นที่มีจ าน นน้ ยมาก 

7. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการทดล งและทด บใช้งานระบบและโปรแกรม

ผลปรากฏ ่า ระบบมีข้ จ ากัดคื จะไม่ ามารถเก็บค่า ัตรา
การไ ลข งน้ านมโคและไม่ ามารถได้รับการแจ้งเตื น
ากไม่ได้เช่ื มต่ กับเครื ข่ายมีข้ จ ากัดข น่ ยค ามจ า 

แบบ  ที่   ซึ่งจะ ่งผลใ ้การรับ ่งข้ มูลได้
น้ ย 

ในการพัฒนาต่ ย ดค รมีการปรับปรุงแ พพลิเคช่ัน
ใ ้ ามารถขยาย น้าจ ใ ้ใ ญ่ขึ้น และการปรับตั ัก ร
ในแ พพลิเคช่ันใ ้ใ ญ่ขึ้น ชัดเจนมากขึ้น และค รมีการ
ปรับปรุงแ พพลิเคช่ันใ ้ ามารถร งรับการใช้งาน  า รับ
ผู้ ูง ายุ ใ ้ ามารถใช้งานได้ง่ายและ ะด กมากขึ้นตาม
ช่ ง าย ุ

8. บรรณานุกรม
. พยุง ักดิ์ มณีเนตร. (  มิถุนายน ). ประ ัติการ

เลี้ยง ั นมในประเท ไทย. 
ช่ื เ ็บไซต ์: :// . .  

. ดร. ุธรรม ุขมณีเครื่ ง. ัด ัตราการไ ลข งน้ า
นม ั  
ช่ื เ ็บไซต ์: :// . . .  

. ไม่ปรากฏชื่ ผู้แต่ง.   . (  
พฤ จิกายน )  
ช่ื เ ็บไซต์ : :// . / / 
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แอพพลิเคชั่นจัดการเคร่ืองให้อาหารปลาอัตโนมัติดว้ยอาดุยโน่ 
Application Management Automatic Fish Feeder With Arduino 

ผู้ด าเนินโครงการ นายเขมรัฐ    ฟักเขีย   ม า ิทยาพะเยา จัง ัดพะเยา 
นาย ิท ั      แ งบุญ  ม า ิทยาพะเยา จัง ัดพะเยา 

สาขาวิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ 
ภาควิชา ิทยา า ตร์บัณฑิต 
คณะ เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาแอพพลิเคช่ันจัดการเครื่องให้อาหาร

ปลาอัตโนมัติด้วยอาดุยโน่ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
แอพพลิเคชันท่ีสามารถจัดการกับปัญหาจะเกิดขึ้นจากการ
เลี้ยงปลาสวยงามและส่งผลกระทบต่อตัวปลาอีกทั้งยังช่วย
จัดการการเลี้ยงปลาสวยงามที่ถูกวิธีอีกด้วย และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเลี้ยงปลาสวยงาม โดย
แอพพลิเคช่ันจัดการเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยอา
ดุยโน่นั้นเป็นแอพพลิเคช่ันที่สร้างขึ้นโดยการใช้แนวคิด
ระหว่างซอฟแวร์ผนวกเข้ากับฮาร์ดแวร์จนกระทั่งเสร็จสิ้น
กระบวนการ จึงได้แอพพลิเคช่ันที่สามารถใช้ได้จริงและ
เป็นแอพพลิเคชันท่ีสามารถจัดการกับปัญหาที่จะขึ้นในการ
เลี้ยงปลาสวยงาม 

ABSTRACT 
Development of applications and 

application management, automatic fish feeders 
with Arduino this time. The objective is to 
develop applications that can deal with the 
problem is caused by the fish and affect fish and 

help manage the fish was way too. And can be 
applied to real fish. The application 
management function with automatic fish 
feeders Arduino is an application that was built 
using the concept of software is integrated into 
the hardware until the process is finished. The 
application functionality is available and 
applications can deal with problems that are 
based on fish. 

คําสําคัญ : Internet of things , Sensor, Arduino 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันปลา ยงามนั้น เป็น ัต ์ที่ได้รับค ามนิยม

เพิ่มขึ้นเรื่ ย  ทั้งการเลี้ยงเพื่ เป็นงาน ดิเรกซึ่งก่ ใ ้เกิด
ค ามเพลิดเพลิน และคลายเครียด ีกทั้งยังเป็นการเลี้ยง
เพื่ ประก บ าชีพ ีกด้ ย การเลี้ยงปลา ยงามนั้น
ก่ ใ ้เกิดประโยชน์มากมาย ช่ ยใ ้ผ่ นคลาย ใช้ประดับ
ตกแต่งบ้าน รื ถานท่ีต่าง ได้ และยัง ามารถเลี้ยงได้ทุก
เพ ทุก ัย เลี้ยงดูง่าย และปลาบางชนิดนั้นราคาค่ นข้าง
ถูกและ าได้ง่ายตามท้ งตลาดทั่ ไป จึงท าใ ้ผู้คนมีค าม
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นใจในการเลี้ยงปลา ยงามมากขึ้นในทุก ัน จึงเป็น
าเ ตุใ ้ปลา ยงามนั้นได้รับค ามนิยมมากขึ้นเรื่ ย  

และไม่ใช่การเลี้ยงเพื่ เป็นงาน ดิเรกเท่านั้น การเลี้ยงเพื่
ประก บ าชีพนั้นก็ได้รับค ามนิยมเป็น ย่างมาก ซึ่ง
ประเท ไทยนั้นมีการ ่ง กปลา ยงามเป็น ันดับ  ข ง
โลก รื คิดเป็น ัด ่ นร้ ยละ  ข งมูลค่าการ ่ง ก
ปลา ยงามข งโลก ผลข งการได้รับค ามนิยมในการ
เลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นเรื่ ย นั้น จึงท าใ ้มีการคิดค้นเครื่ งใ ้
า ารปลา ัตโนมัติขึ้นมาเพื่ ต บ น งค ามต้ งการข ง

ผู้เลี้ยงด้ ยนั่นเ ง  
ถึงแม้ ่าการเลี้ยงปลา ยงามนั้น จะได้รับค ามนิยม

เพิ่มขึ้นเรื่ ย  แต่ในด้านข งผู้เลี้ยงเพื่ เป็นงาน ดิเรก ่ น
ใ ญ่แล้  มักจะไม่ค่ ยใ ่ใจ รื ึก าการเลี้ยงปลานั้น

ย่ า งละเ ียด โดยจะมีพฤติ กรรมการเลี้ ย งปลาที่
เ มื น กัน ก็คื  ใ ้ า ารปลาตาม ารมณ์ข งผู้เลี้ยงเ ง 
ซึ่งบางครั้งผู้ เลี้ยงก็ลืมที่จะใ ้ า ารปลา ซึ่งจะ ่งผล
กระทบโดยตรงต่ ปลาทันที รื บางครั้งก็ใ ้ า ารมาก
จนเกินไป ซึ่ง ากปลาไม่ ามารถกิน มดก็จะ ่งผลกระทบ
ท าใ ้เกิดน้ าเ ียได้ บางครั้งผู้เลี้ยง ่ นใ ญ่ไม่ได้มีค ามรู้
เกี่ย กับผลกระทบข ง ุณ ภูมิข งน้ า ต่ พฤติกรรมการ
กิน า ารข งปลาเลย เพราะ ุณ ภูมิข งน้ านั้นมีผลทั้ง
ทางตรงและทาง ้ มต่ ปลาในตู้นั้น  ทางตรงก็คื เมื่
ุณ ภูมิข งน้ า ูงขึ้น กิจกรรมต่าง ในการด ารงชี ิตข ง

ปลาก็จะ ูงขึ้น เช่น การ ายใจ การกินและการย่ ย า าร 
เป็นต้น แต่เมื่ ุณ ภูมิต่ าลงกิจกรรมต่าง นั้นก็จะลดลง 
และถ้า ุณ ภูมิต่ าลงแต่ผู้เลียงยังคงใ ้ า ารในปริมาณที่
เท่าเดิมก็จะท าใ ้ า ารที่เ ลื น้ัน ่งผลเ ียต่ น้ าทันที ซึ่ง
น้ าเ ียนั้นก็เป็น าเ ตุ ลกั ที่ท าใ ้ปลาป่ ย รื ถึงขั้นตาย
ได้ ีกทั้งยังมีผลกระทบจากค ามช้ืนข ง า ารปลา ีก
ด้ ย ซึ่งการที่ า ารปลามีค ามช้ืนมาก นั้น จะท าใ ้
คุณค่าข ง า ารปลานั้นลดลง ีกด้ ย แต่ในด้านข งผู้
เลี้ยงเพื่ ประก บ าชีพนั้นถึงแม้ ่าจะมีค ามรู้และค าม
เข้าใจในการเลี้ยงปลาและใ ้ า ารปลาแล้  แต่ปัญ าที่
 าคัญ  า รับพ กเขานั่นก็คื  เ ลา ซึ่งโดย ่ นใ ญ่แล้ ผู้

ที่เลี้ยงปลาเพื่ ประก บ าชีพนั้นจะเลี้ยงปลาเป็นจ านาน

มากและ ลาก ลาย ายพันธุ์ จึงท าใ ้การดูแลปลาและ
การใ ้ า ารปลานั้นค่ นข้างต้ งใช้เ ลา และถึงแม้ ่าได้มี
การคิดค้นเครื่ งใ ้ า ารปลา ัตโนมัติ ขึ้นมาแล้  แต่
่ นใ ญ่แล้ จะมีแค่การเปิดปิด ัตโนมัติโดยการตั้งเ ลาใ ้
า ารและปรับระดับปริมาณ า ารได้เพียงเล็กน้ ย

เท่านั้น ซึ่งน กจากการใ ้ า ารปลาแล้ ยังไม่ ามารถ
ช่ ยใ ้เกิดประโยชน์ในด้าน ื่น ักเท่าไ ร่  

จากปัญ าที่กล่า มาข้างต้น ประก บกับปัจจุบันมีการ
แพร่ ลายข งเทคโนโลยีจ าพ ก มาร์ทโฟน (  

) รื  แท็บเล็ต ( ) และระบบเครื ข่าย
ินเท ร์เน็ต จึงท าใ ้ ามารถเข้าถึง ิ่งต่าง  ได้ง่ายและ
ะด ก บายต่ การใช้งาน ผู้ ิจัยได้เล็งเ ็นปัญ าและได้

น าเทคโนโลยีในปัจจุบันมา ร้างแ พพลิเคช่ันนี้ขึ้นมา 
เพื่ ใ ้ผู้ใช้เลื กชนิดข งปลาที่ผู้ใช้เลี้ยง ซึ่งผู้ ิจัยได้ ึก า
พฤติกรรมข งปลาแต่ละชนิดไ ้แล้  เช่น เ ลาในการกิน
า ารเป็นต้น และแ พพลิเคชั่นก็ยัง ามารถบ ก ุณ ภูมิ

ข งน้ าและค าม ช้ืนข ง า ารปลาใ ้แก่ผู้ ใ ช้ รื
แม้กระทั่งแจ้งเตื นใ ้รู้ ่า า ารปลาใกล้จะ มดได้ ีกด้ ย 
ท าใ ้ ามารถเข้าถึง ิ่งต่าง  ได้ง่ายและ ะด ก บายต่
การใช้งาน จึงน ามาใช้งานร่ มกับบ ร์ด าดูโน่ ( ) 
ซึ่งคื ไมโครค ลโทรเล ร์ที่ ามารถค บคุมและใช้งาน
ร่ มกับเครื่ งใช้ไฟฟ้าชนิด ื่นได้ ผู้ ิจัยจึงได้น าบ ร์ด าดู
โน่ มาค บคุมเครื่ งใ ้ า ารปลา ัตโนมัติร่ มกับระบบ
แ นดร ยด์ ( ) ใ ้ท างานตามที่ผู้ใช้งานต้ งการ 
เช่น การตั้งเ ลาเปิด ปิดการใ ้ า าร ัตโนมัติ การ ัด
ุณ ภูมิข งน้ าและค ามช้ืนเพื่ ่งค่าไปยังแ พลิเคช่ัน

เพื่ ใช้ในการค าน ณ เป็นต้น  

2. ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควร
พัฒนาโปรแกรม 

แ พพลิเคช่ันจัดการเครื่ งใ ้ า ารปลา ัตโนมัติ
ด้ ย าดุยโน่ ที่จะพัฒนาขึ้นมานี้ เป็นประโยชน์ต่ ผู้ที่
เลี้ยงปลา ยงาม ซึ่ งจะช่ ยแจ้งเตื นเมื่ ุณ ภูมิ 
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ค ามช้ืน ผิดปกติ และแจ้งเตื นเมื่ า ารใกล้ มด ผู้ใช้
ามารถค บคุมการใ ้ า ารปลาได้ด้ ยตนเ งและยัง า

มาร ามารถตั้งเ ลาในการใ ้ า ารปลาได้ ซึ่งจะช่ ยใน
การแก้ปัญ าต่าง ที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงปลา ยงาม 

3. เป้าหมายของขอบเขตของโครงการ
แ พพลิเคช่ันจัดการเครื่ งใ ้ า ารปลา ัตโนมัติ

ด้ ย าดุยโน่นั้น จะมุ่งเน้นไป าผู้ใช้ที่เลี้ยงปลา ยงาม
โดยเฉพาะ ไม่ ่าจะเป็นผู้ที่เลี้ยงเพื่ เป็นงาน ดิเรก รื
แม้กระทั่งผู้ที่เลี้ยงเพื่ ประก บ าชีพที่ไม่ค่ ยมีเ ลา 

ในโครงงานนี้จะมีการทด บแ พพลิเคช่ันที่พัฒนา
ระบบบนโทร ัพท์มื ถื      

     
โครงงานนี้พัฒนาและ กแบบระบบด้ ยเทคโนโลยี

เชิง ัตถุ ดังภาพท่ี  
Usecase-Diagram 

Developer

User

1.           2.           

3.                   

4.                       

5.                       

6.                       

7.                    

15.                 

System

11.               

8.             

17.                             

18.                             

19.                          

<<include>>

14.                 

12.               

13.               9.             

10.             

<<include>>

<<include>>

16.                    

<<include>><<include>>

<<include>>

20.                 
           

21.                 
           

22.                 
              

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

   ที  1  ผ         Usecase Diagram 
Class-Diagram 

   ที  2  ผ         Class Diagram 

4. รายละเอียดและความสามารถของระบบ
ข บเขตข งระบบ โครงการนี้ได้น าบ ร์ด  
  เป็นค บคุมเซ็นเซ ร์ต่าง ในระบบโดยใช้

ภา าซีในการเขียนค า ั่งค บคุมตั บ ร์ด ซึ่งจะใช้โมดูล
ายฟายในการ ่งข้ มูลและมีโ นดเ ็มซียูเป็นตั ่งข้ มูล

ที่ได้น าไปเก็บที่ฐานข้ มูล โดยใช้เร้าเต ร์เป็นตั กลางใน
การรับ ่งข้ มูลจากโมดูล ายฟาย และในระบบยังมี
เซ็นเซ ร์ ัด ุณ ภูมิ  เซ็นเซ ร์ ัดค ามช้ืน และเซ็นเซ ร์
ัดน้ า นัก( ) เพื่ ใช้ในการ ัดค่าต่าง และ ่งไป

ยังบ ร์ดเพื่ เก็บไ ้ในฐานข้ มูลเพื่ ใ ้แ พพลิเคช่ัน
ามารถดึงค่าทีได้มานั้นไปใช้ได้ และโครงการนี้ยังได้น า 

 เป็นฐานข้ มูลที่ใช้ในการเก็บข้ มูลข งระบบ 
ค าม ามารถข งระบบ ผู้ใช้จะ ามารถค บคุมการ

ใ ้ า ารด้ ยตนเ งได้และยัง ามารถตั้งเ ลาในการใ ้
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า ารได้ด้ ย ซึ่งการตั้งเ ลาในการใ ้ า ารนั่นก็คื  การ
เลื กโ มดในการเลี้ยงปลาที่ผู้ใช้ต้ งการ ซึ่งแ พพลิเคช่ัน
จะจัดการและค บคุมการใ ้ า ารปลา ัตโนมัติ ซึ่งจะใช้
ค่า ุณ ภูมิ และค ามช้ืนที่ ัดได้ มาใช้ในการค าน น ซึ่ง
ระบบจะ ามารถแจ้งเตื นได้ าก ุณ ภูมิและค ามช้ืนที่
ัดได้ นั่นมีค่าที่ไม่ปกติ และแจ้งเตื นถ้า ากปริมาณ
า ารคงเ ลื ใกล้จะ มด 

เทคโนโลยีที่ใช้ คื     .  
โดย ัตถุประ งค์ข งการท างานข ง   
ต้ งการพัฒนาเครื่ งมื   ที่ ามารถพัฒนาได้จาก  
บน  ใ ้มีประ ิทภาพมากขึ้น ทั้งด้านการ

กแบบ  ที่ ามารถแ ดงผลได้ทันทีโดยไม่ต้ งท าการ
รัน  บน  ซึ่งจะเพิ่มค าม ะด ก ง่ายขึ้น 

   เป็นบ ร์ดที่มี /  มากก ่า 
   ท าใ ้เ มาะ มกับการใช้งานในระบบที่

ซึ่งมีการใช้ตั   /  ลายตั  ทั้งยังมี น่ ยค ามจ าแบบ 
 ร งรับมากก ่า    ซึ่งจะ ามารถ

เขียนโค้ดโปรแกรมได้มากก ่าในค ามเร็   ที่เท่ากัน 

5. ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
   ( ) 

รื  ินเต ร์เน็ตในทุก ิ่ง  มายถึง การที่ ิ่งต่าง  
ถูกเช่ื มโยงทุก ิ่งทุก ย่างเข้า ู่โลก ินเท ร์เน็ต ท าใ ้
ามารถ ั่งการ ค บคุมใช้งาน ุปกรณ์ต่าง  ผ่านทาง

เครื ข่าย ินเต ร์ เน็ต เช่น การ ั่ งเปิด ปิด ุปกรณ์
เครื่ งใ ช้ไฟฟ้า โทร ัพท์มื ถื  เครื่ งใช้  านักงาน 
เครื่ งมื ทางการเก ตร และเครื่ งใช้ในชี ิตประจ า ัน
ต่าง  ผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต เป็นต้น  

โดยระบบได้น า ัญญาณ ายฟาย ที่เป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันท่ีช่ ยในการแลกเปลี่ยนข้ มูลค่าต่าง มาใช้เป็นตั
ช่ ยในการรับค่าจากตั เซ็นเซ ร์ที่ใช้งานในระบบ ีกทั้งยัง
ได้มีการน าการประม ลผลแบบกลุ่มก้ นเม  (  

) มาใช้งานด้ ยในระบบ เนื่ งจากมีช่ ยลด
ค ามยุ่งยากในการติดตั้ง และ ามารถใช้งานจากท่ีไ นก็ได้ 
และใน ่ นข ง   ระบบได้น ามาพัฒนาเพื่ ใ ้

มีประ ิทธิภาพมากขึ้น ีกทั้งยังได้น าไมโครค นโทรลเล ร์
มาช่ ยในการท างานใน ่ นข ง ุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ 
ไม่ ่าจะเป็น บ ร์ด  โมดูลรีเลย์  

จากท่ีกล่า มาข้างต้น ุปกรณ์ที่ใช้ ต่าง ยู่ภายใต้การ
ใช้งานข ง    ทั้งในการ ่งข้ มูล การ ่ง
ัญญาณแจ้งเตื นผ่านแ พพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการ

แ นดร ย์ ถ้ นทั้งต้ งใช้งานผ่านเครื ข่าย ินเต ร์เน็ต
ทั้ง ิ้น  

6. การท างานของระบบ
การใช้งานด้าน าร์ดแ ร์ 

ใช้บ ร์ด  เป็นตั ค บคุมเซ็นเซ ร์ ัด
ุณ ภูมิ  เซ็นเซ ร์ ัดค ามช้ืน และเซ็นเซ ร์ ัดน้ า นัก

( )  และโมดูล ายฟาย ใน ่ นข งการค บคุม
เครื่ งใ ้ า ารปลานั้น บ ร์ดเป็นตั ค บคุมในการจ่ายไฟ
ใ ้กับเครื่ งใ ้ า ารปลา  
    .  ระบบแจ้งเตื น 

 ในการแจ้งเตื นต่าง นั้น เซ็นเซ ร์ต่าง จะท าการ
ัดค่าและ ่งไปใ ้กับบ ร์ดเพื่ เก็บไ ้ในฐานข้ มูล และ

แ พพลิเคช่ันจะรับค่า ุณ ภูมิ ค ามช้ืน และปริมาณ
า ารมาจากฐานข้ มูล และท าการค าน น และ าก

เป็นไปตามเงื่ นไข แ พพลิเคช่ันก็จะท าการแจ้งเตื นผ่าน
น้าจ ข งผู้ใช้ 

.  ระบบการเลื กโ มดในการใ ้ า าร 
 ในการเลื กโ มดการใ ้ า ารปลานั้น ผู้ใช้จะ

ท าการเลื กโ มดต่าง ที่มี ยู่ในระบบซึ่งจะเก็บไ ้ใน
ฐานข้ มูล ซึ่งในแต่ละโ มดนั้น จะมีการเก็บค่าข ง
ุณ ภูมิ ค ามช้ืน และเ ลาในการใ ้ า าร ซึ่งผู้ใช้จะต้ ง

เลื กจ าน นปลาที่เลี้ยงเพื่ ่งค่าใ ้กับแ พพลิเคช่ัน ่ง
ค า ั่งใ ้กับบ ร์ดรู้ ่าในการใ ้ า ารปลาแต่ละครั้งค รใ ้
ในปริมาณเท่าไ ร่ 
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7. การใช้งานของระบบ
.  การเชื่ มโยงโครง ร้างข งแ พพลิเคชั่น

จัดการเครื่ งใ ้ า ารปลา ัตโนมัติด้ ย
าดุยโน่ 

รูปที ่ 3. แผนภาพการเช่ือมโยงโครงสร้างของแอพพลิเคช่ัน
จัดการเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยอาดุยโน่ 

 จากรูปที่ . แ ดงถึงการเช่ื มโยงโครง ร้างข ง
แ พพลิเคช่ันจัดการเครื่ งใ ้ า ารปลา ัตโนมัติด้ ย า
ดุยโน่ ตั เซ็นเซ ร์ต่าง นั้นจะท าการ ัดค่า และน าค่าที่
ได้มานั้น ่งใ ้กับบ ร์ดเพื่ ท าการเก็บไ ้บนฐานข้ มูล ผ่าน
โปรโตค ล /  ่ นในด้านข งแ พพลิเคช่ันนั้นจะ
เป็นตั ่งค า ั่งไปยังบ ร์ดเพื่ ใ ้บ ร์ดค บคุมเครื่ งใ ้
า ารปลา ซึ่งจะ ่งค า ั่งผ่านโปรโตค ล /  เช่นกัน 

.  การ กแบบแ พพลิเคชั่นแบ่งขั้นต นการ
ใช้งานได้ ดังนี้ 
. .  น้าจ เข้าระบบการใช้งาน

รูปที ่ 4. หน้าจอเข้าระบบการใช้งานของระบบ

จากรูปที ่ . แ ดงการเข้าใช้งานข งระบบโดยผู้ใช้ 
จะต้ งมีร ั บัญชผีู้ใช้ และร ั ผา่น เพื่ ท าการตร จ บ
การเข้า ูร้ะบบ ากผู้ใช้ยังไมม่ีต้ งท าการ ัมคร มาชิก
ก่ น

. .  น้าเมนูการเลื กจัดการตู้ปลา

รูปที ่ 5. หน้าจอการเลื กจัดการตู้ปลาที่ ยู่ในบัญชีข งผู้ใช้ 

จากรูปที ่ . แ ดง น้าจ การเลื กจัดการตู้ปลาที่ ยู่
ในบัญชีข งผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ ามารถค บคุมได้ ลายตู้ แต่ต้ ง
ใช้การค บคุมข งบ ร์ดและ ุปกรณ์ต่าง เฉพาะข งตู้
นั้น  ซึ่งผู้ใช้ ามารถท าการเพิ่มตู้ได้ 

. .  น้าจ เมนู ลักข งระบบ 

รูปที่ 6. หน้าจอเมนูหลักของระบบ 

จากรูปที ่ . แ ดง น้าจ เมนู ลักข งระบบ ซึ่งจะมี
การแ ดง ุณ ภูมิ ค ามช้ืน และปริมาณ า ารคงเ ลื  ณ 
ปัจจุบัน และแ ดงโ มดการใ ้ า าร   แ ดงจ าน นปลา
ที่ผู้ใช้ท าการเลื ก ผู้ใช้ ามารถเลื กเมนูในการใ ้ า าร
ด้ ยตนเ ง เมนูการเลื กโ มด การแ ดงกราฟต่าง  และ
การตั้งค่า 
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. .  น้าจ การเลื กโ มดการใ ้ า าร 

รูปที ่ 7. หน้าจอการเลือกโหมดการให้อาหาร

จากรูปที่ . แ ดง น้าจ การเลื กโ มดในการใ ้
า าร ซึ่งผู้ใช้จะต้ งเลื กตามชนิดปลาที่ผู้ใช้เลี้ยง ซึ่งถ้า
ากไม่มี ยู่ในโ มดที่แ พพลิเคช่ันมี ผู้ใช้ ามารถเพิ่มเข้า

ไปใ ม่ได้[5]
. .  น้าจ แ ดงกราฟปริมาณ า ารคงเ ลื  

รูปที่ 8. หน้าจอแสดงกราฟปริมาณอาหารคงเหลือ 

จากรูปที่ . แ ดง น้าจ แ ดงกราฟ งกลมข ง
ปริมาณ า รคงเ ลื และใช้ไป เพื่ ใ ้ผู้ใช้รู้ ่า า าร
คงเ ลื เท่าไ ร่ และถ้าปริมาณ า ารคงเ ลื ต่ าก ่า 

 ระบบจะท าการแจ้งเตื นโดย ัตโนมัติ 
. . น้าจ แ ดงกราฟ ุณ ภูมแิละค ามชื้น 

รูปที ่ 9. หน้าจอแสดงกราฟอุณหภูมิและความช้ืน 

จากรูปที่ . แ ดง น้าจ แ ดงกราฟ ุ ภูมิและ
ค ามช้ืน ซึ่งจะแ ดงค่าข ง ุณ ภูมิและค ามช้ืนในแต่ละ
ัปดา ์ เพื่ รายงาน ุณ ภูมิและค ามชื้น ่าปกติ รื ไม่ 

และผู้ใช้ยัง ามารถเลื กได้ ่า จะเลื กดูเฉพาะกราฟข ง
ุณ ภูมิ เฉพาะกราฟข งค ามช้ืน รื ่าเลื กดูทั้ง ง

พร้ มกันได้ 

8. ผลการทดลอง
.  ผลการประเมินด้านฟังก์ช่ันการท างานข งระบบ 

รูปที่ 10. แสดงกราฟผลการประเมินด้านฟังก์ช่ันการท างานของ
ระบบ 

 จากรูปที่ 10. ผู้ใช้มีความพอใจในด้าน Usability มากที่สุด 
ประมาณ 4.3 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยการประเมิน
ด้านฟังก์ช่ันการท างานของระบบอยู่ที่ 4.14 

.   ผลการประเมินด้านการ กแบบระบบ  
รูปที่ 11. แสดงกราฟผลการประเมินด้านการออกแบบระบบ 
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จากรูปที่ 11. ผู้ใช้มีความพอใจในด้าน Process และ 
Standard มากที่สุด ประมาณ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และมี
ค่าเฉลี่ยการประเมินด้านการออกแบบระบบอยู่ที่ 4.14 

.   ผลการประเมินด้านประ ิทธิภาพข งระบบ 

รูปที ่12. แสดงกราฟผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของ
ระบบ 

จากรูปที่ 12. ผู้ใช้มีความพอใจในด้าน Basic Data 
Management มากที่สุด ประมาณ 4.3 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
และมีค่าเฉลี่ยการประเมินด้านประสทิธิภาพของระบบอยู่ที่ 4.14 

.   ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์

รูปที ่13. แสดงกราฟผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ 

จากรูปที่ 13. ผู้ใช้มีความพอใจในทุก ๆ ด้านยกเว้น 
Respectively ที่มีความพออยู่ที่ 4 ซึ่งอยู่ในระดับดี และมี
ค่าเฉลี่ยการประเมินด้านการใช้ประโยชน์อยู่ที่ 4.08 

.   ผลการประเมินโดยร มข งระบบ 

รูปที่ 14. แสดงกราฟผลการประเมินโดยรวมของระบบ 

จากรูปที่ 14. เป็นการสรุปผลการประเมินของผู้ใช้ทั้ง 4 ด้าน 
โดยด้าน Functional Requirement กับ System Design และ 
Performance มีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากันอยู่ที่ 4.14 และส่วน
การประเมินด้าน Usability มีค่าเฉลี่ยการประเมินอยู่ 4.08 ซึ่ง
ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดีมาก 

9. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
. ค รมีการปรับปรุงแ พพลิเคช่ันใ ้ ามารถปรับ

ุณ ภูมิน้ าได้ด้ ยการเพิ่ม ีตเต ร์เข้ากับ ุปกรณ์ าดุยโน่ 
. ค รมีการปรับปรุงแ พพลิเคช่ันใ ้ ามารถเลี้ยง

ปลาได้ ลาก ลายชนิดมากข้ึน 
. ค รมีการติดกล้ งบันทึกภาพเคลื่ นไ เพื่

ติดตามดูการใช้ชี ิตข งปลา ่าปกติ รื ไม่ 
. ค รมีการแจ้งเตื น ากเครื่ งใ ้ า ารปลา

ขัดข้ ง 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
. เพิ่มค าม ะด ก บายในการใ ้ า ารปลาใ ้กับผู้

ที่ใช้งานแ พพลิเคชั่น 
. ลดปัญ าที่จะเกิดขึ้นจากการใ ้ า ารปลาข งผู้

เลี้ยง 
. ช่ ยใ ้ผู้ใช้ประ ยัดค่า า ารปลาเนื่ งจาก ามารถ

ช่ ยค าน ณปริมาณ า ารปลาตามค ามเ มาะ มจาก
การใ ้ า ารปลาได้มากข้ึน 
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11. ขอบเขตและข้อจ ากัดของโปรแกรม
จะไม่ ามารถค บคุมเครื่ งใ ้ า ารปลาผ่าน

แ พพลิเคชั่นได้ ากไม่ได้เช่ื มต่ กับเครื ข่าย 
มีข้ จ ากัดข ง น่ ยค ามจ าแบบ  ที่  

 ซึ่งจะ ่งผลใ ้การรับ ่งข้ มูลได้น้ ย 
ากเครื่ งใ ้ า ารปลาเกิดขัดข้ งจะไม่ ามารถ

ท างานได้ 
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Online Car Park Management Software using MQTT Protocol 
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ํา รับ ูนยการคา รือ างรานตางๆ การบริ ารพ้ืนท่ี

จอดรถและการ ิเคราะ ขอมูลการใชพ้ืนท่ีจอดรถของลูกคา
ถือเปน ิ่ง ําคัญอันดับตนๆ ในการดําเนินธุรกิจ เพราะ 
ขอมูล รือ าร นเท การใชพ้ืนท่ีจอดรถเปน ิ่งท่ี ะทอนถึง
พ ติกรรมการใชบริการของลูกคาไดเปนอยางดี ึ่ง ามารถ
ใชเปนขอมูลในการ างแผนกลยุทธทางการตลาดได อยางไร
ก็ตามเพ่ือใ ไดมา ึ่ง าร นเท ดังกลา  การเก็บขอมูลการ
ใชพ้ืนท่ีจอดรถในรูปแบบขอมูลดิจิทัลจึงเปน ิ่งจําเปน 
เน่ืองจากเปนขอมูลท่ี ามารถนําขอมูลมาประม ลผลได
อยางร ดเร็ และใชได ลาย ัตถุประ งค ท้ังยัง ามารถ
เขาถึงขอมูลไดโดยงายผาน ื่อ รืออุปกรณดิจิทัลตางๆ 

ด ยเ ตุดังกลา ในงาน ิจัย น้ีคณะผู ิจัยไดเ นอ
อ ตแ รบริ า ร พ้ื น ท่ี จ อด รถแบบออน ไ ลนผ า น

โปรโตคอลเอ็มคิ ทีทีข้ึนเพ่ือใช ํา รับเก็บร บร ม ิเคราะ
และแ ดงผลขอมูลการ ใช พ้ืน ท่ีจอดรถ ด ยการ ใช
โปรโตคอลเอ็มคิ ทีทีท่ีมีค ามเร็ ในการติดตอ ื่อ ารและใช
ทรัพยากรนอย จึงทําใ ระบบ ามารถแ ดงผล ถานะชอง
จอดรถไดแบบเรียลไทม 

จากผลการทดลองพบ า ระยะเ ลาของการแ ดงผล
ระบบ อ ตแ รท่ีพั นาข้ึนเมื่อมีรถเขาชองจอดข้ึนอยูกับ
ค ามเร็ ของอินเตอรเน็ต ในการทดลองไดทด อบกับการ
เช่ือมตออินเตอรเน็ตผานผูใ บรกิารอินเตอรเน็ต 3G จําน น 
 รายในพ้ืนท่ีเดีย กัน และรูปแบบ Wi- i พบ าระบบ
อ ตแ ร ามารถแ ดงผลไดท้ังคอมพิ เตอร นบุคคล

และโทร ัพทแบบ มารทโ น โดยอัตราการตอบ นองเ ลี่ย
ไมเกิน 2 ินาที เมื่ออุปกรณตร จนับ งขอมูล ามีรถเขา
จอด เมื่อใ ผูใชงานพ้ืนท่ีจอดรถจําน น 21 คน ทดลองใช
ระบบ พบ าผูใชงานมีค ามพึงพอใจในดานการใชงาน ดาน
การออกแบบและดานประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับมาก โดย
มีคาเ ลี่ย 3.32 จากเต็ม 4 และคาเบ่ียงเบนมาตร าน 3.17 

 การบริ าร, ซ ฟตแ ร  พ้ืนท่ีจ ดรถ, เรียลไทม, 

นไลน, เ ็มคิ ทีทีโปรโตค ล 

Abstract 
or any shopping mall, car park management 

and analysis is the most importance things 
because the parking information can represent 

       ( )  
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the customer s behavior as well. Also, we can use 
this information for the marketing strategy. 

owever, to get the information as mentioned 
above, the data collection in digital form is 
required. It is because the digital information can 
be processed rapidly and used in many ob ective. 
Also, it can be accessed via any digital device 
easily. 

So, in this work, we propose nline Car ark 
anagement Software sing TT rotocol for 

the collection, analysis, and presentation of the 
parking data. By using TT protocol, the 
lightweight and fast communication protocol, it 
makes the proposed software can show the 
parking lot status in real time.  

The experimental result shows that the 
response time to display the parking lot status of 
the proposed software is depended on the 
internet speed. We test on three  internet 
service providers and internet Wi- i. The proposed 
software can run on both C and smart phone 
where the average of response times is at most 
two seconds when the hardware detects a car. 
Then the software is tested by 21 users. The 
result shows that it has high average score of 
usability, design and the benefits, 3.32 from 4 with 
3.17 of standard deviation. 

ปจจุบันการแขงขันระ างธุรกิจการคามีค ามเขมขน
ข้ึนเปน ยางมาก เน่ื งด ยการคาท่ีมีค ามเ รีพร มด ย
เทคโนโลยีดานการ ื่ ารท่ีพัฒนาข้ึนมากก าเดิมท่ีมี น
ช ยใ ผูซื้ ินคา รื บริการ ามารถเขาถึงและเ าะ
แ ง าข มูล ินคา รื บริการท่ีตนเ งต งการไดมากข้ึน 
ดังน้ัน งคกรธุรกิจ รื างรานตาง  จึงต งปรับตั ท้ังดาน

คุณภาพ ินคาและการบริการเพ่ื ท่ีจะ ามารถรัก าฐาน
ลูกคาและยังคง ยูร ดใน นามการแขงขันท่ีรุนแรงน้ีได 
โดยเฉพาะธุรกิจ ูนยการคา รื าง รรพ ินคาตาง  ท่ี
นับ ันจะมีบริ ัทตางชาติเขามาลงทุนจําน นมากข้ึนจน าจ
ทําใ ูนยการคา รื างรานขนาดเล็กในท งถ่ินข งไทยไม
ามารถ ยูร ดในตลาดได ีกต ไป

เมื่ กลา ถึงการบริการท่ีจะ รางค ามประทับใจแก
ลูกคา ปจจัย น่ึงท่ีมีค าม ําคัญเปน ันดับตน  คื  เรื่ ง
ข งการบริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถ เน่ื งจากมีผลต การเลื กท่ีจะ
ใชบริการ ูนยการคาน้ัน รื ไม เพราะบ ยครั้งท่ีลูกคาไม
เขาใชบริการเน่ื งจากพ้ืนท่ีจ ดรถเต็ม รื ไม ามารถคน า

รื างแผนการใชพ้ืนท่ีจ ดรถได จึงเลื กใชบริการจาก
ูนยการคาท่ีใ ญก าและมีพ้ืนท่ีจ ดรถ ะด กก างข าง 

น กจากน้ีข มูลการใชพ้ืนท่ีจ ดรถเปน ิ่งท่ี ามารถ ะท น
ถึงพฤติกรรมการใชบริการข งลูกคาไดเปน ยางดี ซึ่ง
ผูบริ าร ามารถนํามาใชเปนข มูลในการ างแผนกลยุทธ
ทางการตลาดได 

ยางไรก็ดีในการเก็บข มูลการใชงานพ้ืนท่ีจ ดรถ
ตล ดเ ลาไมใชเรื่ งงายนัก โดยเฉพาะ ากการเปลีย่นแปลง
ถานะข งช งจ ดรถท่ีมีรถเขา- ก ลับ ับเปลี่ยน ยู

ตล ดเ ลาซึ่งการใชคนเพ่ื นับ ถิติ าจเปนการดําเนินการท่ี
ไมเ มาะ ม เน่ื งจาก าจมีค ามผิดพลาดและไมคร บคลมุ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทุกช งเ ลา เชน เมื่ มีรถเขา- ก
พร ม กันเปนจําน นมากในช งเ ลา น่ึง  พร มกันน้ี
ข มูลท่ีไดยังยากต การนําไปใชเพ่ื การประม ลผลเปน
าร นเท ตาง  ในการบริ าร รื การ างกลยทุธทางธุรกิจ

ด ยเ ตุดังกลา คณะผู ิจัยจึงเ น ซ ฟตแ รบริ าร
พ้ื น ท่ี จ ด รถแบบ น ไลนภาย ใต เทค โน โ ลยี ข ง 
เ ็บแ พพลิเคชัน (Web Application) โดยตั้ง ยูบนพ้ืนฐาน
การติดต ื่ ารระ าง ุปกรณตร จนับรถใด กับ
ซ ฟตแ รผานโปรโตค ลเ ็มคิ ทีที (Message Queuing 

Telemetry Transport : MQTT) เพ่ื ใช ํา รับเก็บ
ร บร ม ิเคราะ และแ ดงผลข มูลการใชพ้ืนท่ีจ ดรถ 
โดยผูใช ามารถเขาถึงข มูลได ยางร ดเร็ เปน น่ึง
เดีย กันผานเครื ขาย ินเต รเ น็ต  และด ยการใช

       ( )  
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โปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีท่ีมีค ามเร็ ในการติดต ื่ ารและใช
ทรัพยากรน ย [1] จึงทําใ ระบบ ามารถแ ดงผล ถานะ
ช งจ ดรถได ยางเรียลไทมใกลเคียงกับเ ตุการณท่ีเกิดข้ึน
จริงมากท่ี ุด และข มูล ยูในรูปดิจิทัลท่ี ามารถนําไป
ประม ลผลต ได ยาง ะด กร ดเร็  ีกท้ังด ยเทคโนโลยี
เ ็บแ พพลิเคชันจะช ยทําใ ผูใชงานระบบ ามารถเขาถึง
ข มูลพ้ืนท่ีจ ดรถไดท้ังจากระบบแ ดงผลข มูลภายใน
พ้ืนท่ีจ ดรถเ ง รื แมแตการเขาถึงข มูลไดในขณะ ยูน ก
พ้ืนท่ีด ยโทร ัพทแบบ มารทโฟนข งตนเ งในแบบ
เรียลไทมเพ่ื ใ การ างแผนการใชบริการพ้ืนท่ีจ ดรถ
เปนไป ยางราบรื่น ามารถใชพ้ืนท่ีจ ดรถได ยางเต็ม
ประ ิทธิภาพมากท่ี ุด น กจากน้ีข มูลตาง จะถูกเก็บไ ใน
รูปข มูลดิจิทัลท่ี ามารถนํามาประม ลผลเปน าร นเท
เพ่ื การ างแผนและตัด ินใจในการ างกลยุทธข งธุรกิจ 
เพ่ื ทายท่ี ุดซ ฟตแ รท่ีไดพัฒนาจะกลายเปนเครื่ งมื ใน
การเ ริม รางค ามค าม ามารถทางการแขงขัน เพ่ื ใ
ิ า กิจท งถ่ินข งไทย ามารถเขา ูประชาคมเ ร ฐกิจ
าเซียน ยางเขมแข็งและ ามารถเติบโตได ยางยั่งยืน 

งาน ิจัยน้ีไดลําดับ ั ข ตาง  เ าไ ดังน้ีคื  ั ข ท่ี 2 

เปนการเ น ถึง ัตถุประ งคข งงาน ิจัย จากน้ัน ั ข ท่ี 3 

จะเปนการนําเ น เก่ีย กับเ ก ารและงาน ิจัยท่ีเก่ีย ข ง 
น ั ข ท่ี 4 จะเปนการนําเ น ข้ันต นข งการ

ดําเนินการ ิจัย จากน้ันการทดล งและผลการทดล งจะถูก
นําเ น ใน ั ข ท่ี 5 และ ุดทาย รุปผลการ ิจัยและ
ข เ น แนะจะถูกนําเ น ใน ั ข ท่ี 6 

1) เพ่ื พัฒนาซ ฟตแ รบริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ
นไลน ผานโปรโตค ลเ ็มคิ ทีที ท่ีใ ามารถแ ดงผล

การใชงานพ้ืนท่ีจ ดรถได ยางเรียลไทม ามารถร งรับการ
แ ดงผลบน ุปกรณใด  ท่ี ามารถรันเ ็บเบราเซ ร (Web 

browser) ได  
2) ระบบท่ีพัฒนาในข  1) ามารถเก็บข มูล าร นเท

การใชงานพ้ืนท่ีจ ดรถในรูปแบบดิจิทัลได 

3) ระบบท่ีพัฒนาในข  1) ามารถช ยผูใชในการ าง
แผนการใชงานพ้ืนท่ีจ ดรถได 

  
 เพ่ื ใ ามารถบันทึกข มูลในรูปแบบดิจิทัลข งการใช
พ้ืนท่ีจ ดรถได ยาง ัตโนมัติ ุปกรณเพ่ื ตร จ บ ถานะ
ข งรถบนช งจ ดรถจึงถูกพัฒนาข้ึนมา ยาง ลาก ลาย 

ท้ังท่ีเปนแบบจักรกลและแบบดิจิทัล เชนการใช เซ็นเซ รไร
าย (Wireless Sensor) รื กล ง ีดีโ  [2] ในการตร จ
ถานะข งรถเปนตน ท้ังน้ีเพ่ื การต ย ดไป ูการบริ าร

จัดการพ้ืนท่ีจ ดรถ การ กใบเ ร็จคาจ ดรถในรูปแบบ
ิเล็กทร นิก  [3] รื แมแต างแผนเพ่ื การ งเ ริม

การตลาดข ง งคกรธุรกิจ 

 ด ยเ ตุดังกลา  คณะผู ิจัยจึงมีแน คิดท่ีจะพัฒนา
ร ะ บ บ ซ ฟ ต แ ร ท่ี ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ื่ า ร ผ า น
โปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีเพ่ื เปน ื่ การในการ ื่ ารระ าง
ซ ฟตแ รกับ ุปกรณ ารดแ รใด  ซึ่งน กจากจะช ยใ
ระบบซ ฟตแ รท่ี ามารถร งรับข มูลจาก ุปกรณ
ารดแ รท่ีมีค ามแตกตางกันข งเทคโนโลยีท่ีใชในการ

พัฒนาแล  ด ยโปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีจะ ามารถทําใ ข มูล
ถานะท่ีจ ดรถ ามารถแ ดง นไลนได ยางเรียลไทม 

พร มท้ังยังเปน ื่ กลางท่ีจะเ ช่ื มระบบ ื่น  เขากับ
ซ ฟตแ รท่ีพัฒนาน้ีไดใน นาคต เชน เช่ื มกับระบบเก็บ
เงินคาจ ด รื กระท่ังเช่ื มโยงกับระบบค บคุมแ ง าง
ภายใน าคารเมื่ มีรถเขาจ ดโดยท่ีไมต งพัฒนาระบบ
ซ ฟตแ รข้ึนใ มเปนตน

2  
เพ่ื ใ ซ ฟตแ รท่ีพัฒนา ามารถต บโจทยดานการ

บริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ นไลนได ดังน้ันค ามร ดเร็ ข ง
การรับ งข มูลและการเปนเ ็บไซตแบบเรียลไทมจึงมี
ค าม ํ าคัญ  ด ยเ ตุ น้ีคณะผู ิ จั ย ไดมี แน คิด ท่ีจะ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเ ็บซ็ กเก็ต (Websocket) และ
โปรโตค ล เ ็มคิ ทีทีเขามาใชเปนฐานในการพัฒนา
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ซ ฟตแ รบนเครื ขาย ินเต รเน็ต โดยมีรายละเ ียดข ง
เทคโนโลยีดังน้ี

1) เ ็บซ็ กเก็ต
 เ ็บซ็ กเก็ตเปนเทคโนโลยี น่ึงท่ีมีประ ิทธิภาพและ
ประยุกตใชใ เกิดประโยชนได ลายดานซึ่งปจจุบันเริ่มถูก
นํามาใชงานโดยผูใ บริการบน ินเต รเน็ตรายใ ญ ลาย
ราย เชน เฟ บุค (Facebook) กูเกิลพลั  (Google Plus) 

และท ิตเต ร (Twitter) เปนตน ซึ่งถูกนํามาใชใน นข ง
ระบบแชท (Chat) และระบบแจงเตื น เพ่ื ใ มีการ
ต บ น งต ผูใชในแทบจะทันทีทันใด เชน เมื่ ผูใชราย
น่ึง งข ค ามแกผูใช ีกราย น่ึง ระบบจะข้ึนข ค ามแจง

เตื น ามีข ค ามเขาโดยทันทีเปนตน ท้ังน้ีเ ็บซ็ กเก็ตเปน
เทคโนโลยีเพ่ื ใช ํา รับการติดต ื่ ารระ าง เ ็บเซ ร
เ ร (Web Server) กับ ไคลเ นต (Client) แบบเรียลไทม 
โดยการทํางานข งเ ็บซ็ กเก็ตจะเปนการร รับข มูลจาก
ทางฝงเ ็บเซ รเ รตล ดเ ลา ลังจากท่ีได งคํา ั่งติดต
ไปยังฝงเซ รเ รแล จนกระท่ังท้ังคู ยุดการติดต  

 ด ยการนําเ ็บซ็ กเก็ตเขามาใชเปนฐานในการพัฒนา
ซ ฟตแ รน้ีเ ง จะช ยใ ระบบบริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถ ามารถ
ติดต กับ ุปกรณ ารดแ รไดตล ดเ ลา ามารถ ัพเดท
ค ามเปลี่ยนแปลงแกผูใชไดทันทีเมื่ ถานะข งพ้ืนท่ีจ ด
รถมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมต งโ ลดเ ็บเบราเซ รใ ม 
เ มื น น่ึงเปนแ พพลิเคชันบนเครื่ งข งผูใชเ ง และด ย
การแ ดงผลโดยใชเ ็บเบราเซ รน้ีเ ง จึงทําใ ซ ฟตแ ร
ร งรับการแ ดงผลได ลาก ลาย ุปกรณโดยไมข้ึน ยูกับ
ระบบปฏิบัติการข งเครื่ งแ ดงผล ทําใ ามารถแ ดง
ผลไดตั้งแตโทร ัพทมื ถื ไปจนถึงปายแ ดงผลขนาดใ ญ
บนท งถนน 

2) โปรโตค ลเ ็มคิ ทีที
 โปรโตค ลเ ็มคิ ทีที พัฒนาโดย Andy Stanford-

Clark และ Arlen Nipper ซึ่งเ น ข้ึนในป ค. . 1999 เปน
โปรโตค ลในการรับ งข มูลท่ีร ดเร็ และใชทรัพยากรน ย 
ทําใ ามารถรับ งข มูลไดเปนจําน นมากในแบนด ิธ 

(Bandwidth)  ท่ีจํากัดจึงเปนโปรโตค ลท่ีเ มาะ าํ รับการ
รับ งข มูลระ าง ุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก รื ุปกรณโมบาย

ตาง  โดยโปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีถูกประยุกตใชไปในงาน
ําคัญ ลายดาน เชนการใชรับ งข มูลข งเครื่ งตร จ ัด

แรงดันตามท งนํ้ามัน ซึ่ งจะมีจําน นจําน นเครื่ ง
ตร จ ัดเปนจําน นมากตั้งแตตนทางไปยังปลายทาง เพ่ื
ป งกันปญ าการรั่ ข งท งนํ้ามันเปนตน [4] และจาก
การ ท่ีโปรโตค ลเ ็มคิ ที ทีใชทรัพยากรน ยในการ
ติดต ื่ ารจึงทําใ การ งข มูลท่ีมาจากเครื่ งตร จ ัด
จําน นมากและมีค ามถ่ีในการ ง ูงน้ี ามารถทําได ยางมี
ประ ิทธิภาพ 

 โปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีใช ลักการข งการ เผยแพร 
(Public) และ การติดตาม (Subscribe) [5] โดยไคลเ นต
ใด  ( าจเปนไดท้ัง เซ็นเซ รตร จ ัด รื ซ ฟตแ ร) จะ
ามารถเผยแพรข ค าม (Message) ไปยังไคลเ นตตั
ื่น ได โดยมีเ ็มคิ ทีทีโบรกเก ร (MQTT Broker) เปน

ตั กลางในการรับและเผยแพรข มูล จากน้ันไคลเ นตท่ี
ติดตามข มูลขา ารน้ัน ยูก็จะนําข มูลท่ีไดไปประม ลผล
และ ั่งการต ไป ด ยรูปแบบการติดต ื่ ารลัก ณะน้ีทํา
ใ ามารถ ั่งการไคลเ นต รื ุปกรณตางไดเปนจําน น
มากพร ม  กัน ามารถเพ่ิม รื ลดจําน น ุปกรณได ยาง
ยืด ยุน โดยท่ีไคลเ นต รื ซ ฟตแ ร ั่งการไมต งใช
ทรัพยากรท่ี ูงมากในการค บคุม ั่งการ จึงทําใ ุปกรณท้ัง
ระบบ ามารถต บ น งไดร ดเร็  และ ามารถปรับขนาด
ข งระบบได ยางยืด ยุน 

รูปที่ 1 การทํางานข งเ ็มคิ ทีทีโปรโตค ล โดยมีตั กลางคื โบรก
เก ร ซ่ึง นับ นุนเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) 

MQTT 
Broker 

Subscribe
= IoT

public 

Sensorสง่
ข้อความใน
TopicA 

Webรับ
ข้อความใน
TopicA 

นําข้อความ
TopicA ลง
ฐานและนํา
ออกมาแสดง
หน้าเว็บ
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 เพ่ื ใ การพัฒนาซ ฟตแ รประ บค าม ําเร็จตาม
ัตถุประ งคท่ี างไ  คณะผู ิจัยจึงไดดําเนินกระบ นการใน

การพัฒนาซ ฟตแ รดังต ไปน้ี 

  
 คณะผู ึก าไดทําการร บร มข มูลเก่ีย กับเ ็บซ็ ก
เก็ตและโปรโตค ลเ ็มคิ ทีที ท่ีใชในการพัฒนาซ ฟตแ ร
บริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ นไลน จากเ ก ารงาน ิจัยท่ี
เก่ีย ข ง และเ ็บไซตตาง ร มท้ังจากการ ัมภา ณคณะ
าจารยท่ีเช่ีย ชาญในดานการพัฒนาซ ฟตแ ร โดยเน้ื า

ประก บด ยการทํางานในแบบเรียลไทมข งเ ็บซ็ กเก็ต 
การทํางานข งเ ็มคิ ทีที ร มท้ังการเช่ื มต ข งเ ็มคิ ทีที
กับ ินเต รเน็ต ฟติง จากน้ันนําเน้ื าท้ัง มดมาทําการ
ิเคราะ เพ่ื นํามาใชในการพัฒนาซ ฟตแ รต ไป

 
ึก าค ามเปนไปไดในการใชรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึนข ง

บุคลากร นัก ึก า และผูใชท่ั ไป ในบริเ ณ าคารคณะ
ิทยา า ตร ม า ิทยาลัยแมโจ เปนการ ิเคราะ ค าม

ต งการและ ภาพปญ า เพ่ื ใ ผู ราง ามารถ กแบบ
ซ ฟตแ รได ดคล งเ มาะ มกับผูใช 

  
ทําการ กแบบโดยการราง ต รี่บ รด (Storyboard) 

ข งซ ฟตแ รเพ่ื การเรียนรูเรื่ งการทําซ ฟตแ รบริ าร
พ้ืนท่ีจ ดรถแบบ นไลน และ กแบบโครง รางข ง
เ ็บไซตเพ่ื ใ เ ็นถึงรูปแบบโครง รางเ ็บไซตก นนําไป
พัฒนาต ไป 

ผลการ กแบบซ ฟตแ รบริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ
นไลนผานโปรโตค ลเ ็มคิ ทีที ามารถแยกรายละเ ียด

ไดดังต ไปน้ี 

1) การ กแบบ นา ลักข งเ ็บไซตบริ ารพ้ืนท่ีจ ด
รถเริ่มด ยการกํา นด งคประก บข งเ ็บไซต ามีเมนู

ลัก ะไรบางซึ่ง ามารถแบงไดเปน 6 เมนู ลัก คื  ล็ ค
ิน ํา รับผูดูแลระบบ (Login) เก่ีย กับเ ็บไซต (About) 

บริการ (Services) ติดต บถาม (Contact) เขียน ีเมลถึง
ผูดูแลเ ็บไซต (Mail Compose) และเรียกดูช้ันลานจ ดรถ
เพ่ื ตร จ บข มูล าแตละช้ันมีท่ีจ ดรถ าง ํา รับใ รถ
จ ด รื ไม       

รูปที่ 2 เมนู ลักข งเ ็บไซต 

2) การ กแบบลําดับภาพและเน้ื า คณะผู ึก าจึง
ไดลําดับภาพและเน้ื าการบรรยายในการใชซ ฟตแ ร
บริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ นไลนในรูปแบบข ง ต รี่บ รด 

ดังต ไปน้ี

รูปที่ 3 ตั ยาง ต รีบ รดซ ฟตแ ร 

       ( )  
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ทําการพัฒนาซ ฟตแ รตามแบบ ต รี่บ รดท่ีไดทําการ

กแบบไ  โดยจะใช โปรแกรม Sublime Text2 ในการ
พัฒนาเ ็บไซต และโปรแกรม Xampp ในการเช่ื มต
ฐานข มูล  และใช ารดแ รคื  adruino ท่ีทํา นาท่ีเปน
ารดแ รตั กลางในการรับ- งข มูล กับ ultrasonic ทํา
นาท่ีเปนเซ็นเซ รรับข มูลรถท่ีเขาจ ด 

ผลการพัฒนาซ ฟตแ รบริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ
นไลนผานโปรโตค ลเ ็มคิ ทีที ามารถแยกรายละเ ียด

ในการพัฒนาซ ฟตแ รไดดังน้ี 

ไดผล นาจ แบงเปน 4 น ไดแก เมนู ลัก เลื กช้ันท่ี
จ ดรถ ล็ ค ิน และแ ดงข มูลท่ีมีรถเขา ก ดังภาพ 4-6 

(เน่ื งจากเปนการแ ดงผลแบบเรียลไทมเมื่ มีรถเขา- ก
จะแ ดงผลท่ี นาเ ็บทันที)  

รูปที่ 4 เมนู ลักข งเ ็บไซต 

รูปที ่5 นาจ แ ดงผล ถานะช งจ ดรถ (จ ดคันที่1) 

รูปที่ 6 นาจ แ ดงผล ถานะช งจ ดรถ (จ ดคันที2่) 

ไดแยกการทํางานใน นข งโคด กเปน 2 น 

ไดแก นท่ี 1 จะทํา นาท่ี ติดต กับเ ็มคิ ทีทีโบรกเก ร 
ผานโ  โดยตั โคดจะร รับข ค ามจากเ ็มคิ ทีทีโบรก
เก ร ท่ีเซ็นเซ รจะ งข ค ามมาและนํามาประม ลผลเพ่ื
บันทึกข มูลลงในฐานข มูล คน าข มูลเพ่ื ามารถ

นําไปใชงานใน นตาง ต ไป นท่ี 2 จะทํา นาท่ีนํา
ผลลัพธท่ีไดจากการประม ลผลจาก นท่ี 1 มาแ ดงใ ผูใช
เ ็น นน้ีจะทําการติดต กับผูใชท่ั ไป ผูใชท่ั ไป ามารถ
ใชงานผาน นน้ีไดโดยการตร จ บช งจ ดรถท่ีพร ม
จ ด รื ตร จ บช งจ ดรถท่ีมีการใชงานและเพ่ื
ําน ยค าม ะด กแกผูใช ามารถใชงานผาน ุปกรณทุก

ชนิดท่ี ามารถใชงาน ินเต รเน็ตได  

   
จัดทําแบบฟ รมแบบประเมินค ามพึงพ ใจข ง

บุคลากร นัก ึก า และผูใชท่ั ไปท่ีใชซ ฟตแ รบริ ารพ้ืนท่ี
จ ดรถแบบ นไลน จากน้ันใ ผูใชซ ฟตแ รทําการ
ประเมินตามแบบฟ รมท่ีไดจัดทําข้ึน

ในการทด บการใชงานซ ฟตแ ร คณะผู ิจัยได
กแบบการทด บใน งดานคื  
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1  
จากการทดล งไดทด บระบบกับการเ ช่ื มต

ินเต รเน็ตผานผูใ บริการ ินเต รเน็ต 3Gจําน น 3 ราย
ในพ้ืนท่ีเดีย กัน และรูปแบบ Wi-Fi พบ าระบบซ ฟตแ ร
ามารถแ ดงผลไดท้ังค มพิ เต ร นบุคคลและโทร ัพท

แบบ มารทโฟน ิธีการตร จ บค ามเร็ ในการแ ดงผล
คื  เมื่ ุปกรณตร จนับ งข มูลมายังซ ฟแ รเราจะทํา
การจับเ ลาทันทีโดย ัตราการต บ น งเฉลี่ยไมเกิน 2 

ินาที  

2  
จากการประเมินซ ฟตแ รบริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ
นไลนผานโปรโตค ลเ ็มคิ ทีที ามารถ รุปผลการ

ประเมินไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี  รุปการประเมิน 

จากตารางผลการประเมินผูใชซ ฟแ รบริ ารพ้ืนท่ีจ ด
รถแบบ นไลน คณะผู ึก าไดตั้งเกณฑไ าถาคาเฉลี่ย ยู
ระ าง . - .41 ยูในเกณฑดีมาก ถาคาเฉลี่ย ยู
ระ าง . - .  ยูในเกณฑดี ถาคาเฉลี่ย ยูระ าง 
. - .  ยูในเกณฑพ ใช และถาคาเฉลี่ย ยูระ าง 
. - .  ยูในเกณฑต งปรับปรุง โดยการประเมินจาก

ผูใช 21 คน พบ ามีผูใ คะแนน ดานการใชงาน คาเฉลี่ย 

.  มายค าม าดานการใชงานน้ัน ยูในระดับดี ใชงาน
งายไมซับซ น และ ะด กร ดเร็  นดานการ กแบบ 
คาเฉลี่ย .  มายค าม า ยูในระดับพ ใช กแบบได
ตรงกับค ามต งการข งผูใชงานในระดับ น่ึง มีค าม
เ มาะ มข งตั ัก ร ตําแ นงตั ัก ร ร มไปถึงภาพร ม
ข งโทน ีท่ีใช นในดานประโยชนการใชงาน คาเฉลี่ย .  
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ซึ่ง มายค าม า ยูในระดับดีมาก ข มูลท่ีแ ดงแบบ
เรียลไทมทําใ การทํางานร ดเร็ และ ามารถเขาดูข มูล
ภายในเ ็บไซตไดจาก ลาก ลาย ุปกรณ เมื่ รุปภาพร ม
พบ า ผูประเมินท้ัง 21 คนมีค ามเ ็น าซ ฟแ รบริ าร
พ้ืนท่ีจ ดรถแบบ นไลน ประเมินไดคาเฉลี่ย .  ซึ่ง

มายค าม าซ ฟตแ ร ยูในระดับดีและ นคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานข งข มูลน้ีคื  .  

จากการพัฒนาซ ฟตแ รบริ ารพ้ืนท่ีจ ดรถแบบ
นไลนผานโปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีผูจัดทําไดทําการพัฒนา

ซ ฟตแ รข้ึนในรูปแบบเ ็บแ พพลิเคชัน ซึ่งจะช ยทําใ
ผูใชงานระบบ ามารถเขาถึงข มูลพ้ืนท่ีจ ดรถไดโดยงายท้ัง
จากค มพิ เต ร นบุคคลปายแ ดงผลไฟฟา รื แมแต
การเขาถึงข มูลไดในขณะ ยูน กพ้ืนท่ีด ยโทร ัพทแบบ
มารทโฟนข งตนเ งโดยข มูลจะแ ดงผลในรูปแบบ

เรียลไทม เพ่ื ใ การ างแผนการใชบริการพ้ืนท่ีจ ดรถ
เปนไป ยางราบรื่น ามารถใชพ้ืนท่ีจ ดรถได ยางเต็ม
ประ ิทธิภาพมากท่ี ุด 

คณะผู ิจัยข ข บคุณ น ย ิจัยน ัตกรรม ัจฉริยะ
(INTNIN Research Unit) ท่ีบมเพาะค ามรูและช ยใ
งาน ิจัยน้ี ําเร็จลุล งไดด ยดี และข ข บคุณคณะ
ิทยา า ตร ม า ิทยาลัยแมโจ ท่ีใ การ นับ นุน 
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ระบบตู้ยาอัจฉริยะ 
(Smart Medicine Cabinets System)

ธ ัชชัย  ุเขื่ น 
ูนย์ค ามเชี่ย ชาญทางคลื่นไมโครเ ฟและเทคโนโลยี ุ่นยนต์ 

 านัก ิชาค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท ม า ิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
: . .  

บทคัดย่อ 
 โดยทั่วไปการแสดงข้อมูลยาจะประกอบด้วย ปริมาณ
ของยา ข้อควรระวัง ส่วนประกอบ ค าเตือนและวันหมดอายุ 
มักจะจางหายไปจากการจัดเก็บในตู้ ฉะนั้นงานวิจัยนี้จึงได้
น าเสนอตู้ยาอัจฉริยะเพื่อที่จะรองรับข้อมูลของยาที่มีการ
ระบุคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) โดยอัตโนมัติ การน า RFID มา
ใช้เป็นแท็กสมาร์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่ส าคัญของยา 
ระบบที่น าเสนอประกอบด้วยสามโมดูล: การอ่านแท็ก 
RFID ได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลและการแสดงข้อมูลยา ใน
การทดลองของประสิทธิภาพการท างานของเราตรวจสอบ
การอ่านแท็กจากหลายแพคเกจของกรณียาเช่น แบบขวด 
แบบกล่อง แบบซองและแผงยา เราพบว่าแพคเกจที่
เหมาะสมเป็นแบบซองเพราะมันสามารถอ่านได้จากทุกดา้น
ของแพคเกจ แต่การอ่ านแท็กจากกล่องและขวดมี
ประสิทธิภาพที่ต่ ากว่าแพคเกจอื่น เพราะสามารถอ่านได้
บางกรณี 

ค าส าคัญ: ตู้ยา  าร์เ ฟไ ดี 

Abstract 
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Keywords:    

1. บทน า
ยารัก าโรคเป็น นึ่งในปัจจัย ี่ที่  าคัญต่ การด ารงชี ิต

ข งมนุ ย์ ซึ่งคน ่ นใ ญ่เลื กที่จะพึ่งพาตนเ งเมื่ ถึงยาม
เจ็บไข้ได้ป่ ย โดยการเลื กซื้ ยาจากร้านขายยา รื ใช้
บริการโรงพยาบาล การ ่านฉลากและเ ก ารก ากับยา ซึ่ง
ในการใช้ยาเป็น ิ่งที่  าคัญเพื่ ใ ้ทราบถึงข้ มูล รรพคุณ
และ ิธีการใช้ยาที่ถูกต้ ง 

ยาที่เก็บไ ้เป็นเ ลานาน าจเกิดปัญ าฉลากยาเลื น
าย ผู้บริ โภคจึงไม่ทราบ ัน มด ายุ  รรพคุณ รื
ิธีการใช้ที่ถูกต้ ง ตล ดจนไม่ทราบถึงผลเ ียที่ าจจะเกิด

ขึ้นกับร่างกาย ากใช้ยา ย่างไม่ถูกต้ ง 
จากปัญ าดังกล่า  ผู้ ิจัยจึงมีแน คิดในการ กแบบ

ระบบตู้ยา ัจฉริยะ (    ) 
โดยใช้ ลักการท างานข งระบบตู้ยา ัจฉริยะ ใช้เครื่ ง ่าน
าร์เ ฟไ ดี (  ) ่านป้าย าร์เ ฟไ ดี (  

) ที่ มี มาย เลขร ั ยา เพื่ ต ร จ บกับ เครื่ ง
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ค มพิ เต ร์แม่ข่ายที่ท า น้าที่จัดเก็บข้ มูลข งยา ัน
มด ายุ ิธีใช้ยา รรพคุณ ช่ื และชนิดข งยา เพื่ ช่ ยใ ้

ผู้บริโภค ามารถทราบข้ มูลข งการใช้ยาได้ ย่างถูกต้ ง
ซึ่งจะท าใ ้ไม่เกิด ันตรายในการใช้ยา 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 (   ) คื

เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุข้ มูล ัตถุ ิ่งข ง โดย า ัยคลื่น
ค ามถี่ ิทยุ ซึ่งต่างจากเทคโนโลยี ื่น เช่น บาร์โค้ดที่ า ัย
คลื่นแ ง รื  การ แกนลายนิ้ มื  เป็นต้น 
  ในปัจจุบันมีลัก ณะเป็นป้าย ิเล็กทร นิก ์ 
(  ) ที่ ามารถ ่านค่าได้โดยผ่านคลื่น ิทยุจาก
ระยะ ่าง เพื่ ตร จ ติดตามและบันทึกข้ มูลที่ติด ยู่กับ
ป้ าย ซึ่ งน าไปฝั ง ไ ้ ใน รื ติด ยู่กับ ัตถุต่ าง  เ ช่น 
ผลิตภัณฑ์ กล่ ง รื ัตถุ ิ่งข ง ในปัจจุบัน ่า ยู่ ่ นใดใน
โลก โดยไม่จ าเป็นต้ ง า ัยการ ัมผั  ( ) 

รื ต้ งเ ็น ัตถุนั้นก่ น ซึ่งท างานโดยใช้เครื่ ง ่านที่
ื่ ารกับป้ายด้ ยคลื่น ิทยุในการ ่านและเขียนข้ มูลดัง

แ ดงในรูปที่  

รูปที่ 1 การระบุสินค้าโดยใช้ RFID

งค์ประก บในระบบ  จะมี  ่ นด้ ยกัน คื  
่ นแรกคื ฉลาก รื ป้ายขนาดเล็กที่จะถูกผนึก ยู่กับ ัตถุ

ที่เรา นใจ โดยฉลากนี้จะท าการบันทึกข้ มูลเกี่ย กับ ัตถุ
ช้ินนั้น  เ าไ ้ ฉลากดังกล่า มีช่ื เรียก ่า ทราน พ น
เด ร์ (    ) รื
ที่เรียกกันโดยทั่ ไป ่า แท็ก ์  ( ) ่ นท่ี งคื ุปกรณ์
 า รับ ่าน รื เขียนข้ มูลภายในแท็ก ์ มี ช่ื เรียก ่า 

ทราน ซิฟเ ร์ (   ) 
รื ท่ีเรียกกันเครื่ ง ่าน ( ) ดังแ ดงรูปที่  

รูปที่ 2 แสดงองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ RFID 

3. วิธีการท างาน
.  โครง ร้างระบบ

ร ะ บ บ ตู้ ย า ั จ ฉ ริ ย ะ  (   
) มี งค์ประก บข งระบบการท างาน คื  การใช้

เครื่ ง ่าน าร์เ ฟไ ดี ( ) ท า น้าที่ในการ ่านร ั ยา
ที่ติด ยู่กับป้าย าร์เ ฟไ ดี (  ) ที่เป็นฉลากยาและ
่งข้ มูลไปใ ้  เพื่ ที่  จะน าข้ มูล 

 ที่ได้ ่งไปยัง  เพื่ ท าการเปรียบเทียบ
ข้ มูล  ที่ ยู่ในระบบฐานข้ มูลและ ่งข้ มูลที่มี  
ต ร ง กั น ก ลั บ ม ายั ง บ ร์ ด   โ ด ย ผ่ า นบ ร์ ด 

 เพื่ แ ดงที่ ได้ จาก  กทาง
จ ภาพและ ล ด  ดังแ ดงรูปที่  

รูปที่ 3 องค์ประกอบการท างาน 

.  เ ็บแ พลิเคชัน 
 น้าเ ็บไซค์ข งระบบตู้ยา ัจฉริยะ (   

 ) มีรายละเ ียด ยู่  ่ น คื  ่ นข ง
การเพิ่มข้ มูลข งยาลงในระบบฐานข้ มูล กับ ่ นข งการ
แ ดงข้ มูลยาทั้ง มดที่มี ยู่ในฐานข้ มูล ผู้ดูแลระบบ

ามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้ มูลข งยาที่มี ยู่ ในระบบ
ฐานข้ มูล ท าใ ้ง่ายต่ การตร จ บข้ มูลข งยา ดัง
แ ดงรูปที่  
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รูปที่ 4 เว็บแอพลิเคชัน 

.  ผังการท างาน  

รูปที่ 5 ผังการท างานของระบบตู้ยาอัจฉริยะ 

จากรูปที่  การท างานข งระบบตู้ยา ัจฉริยะ (  
  ) เริ่มต้นจะมีการตร จ บ

การ ่านค่าจาก   เมื่ มีการ ่าน   แล้ ได้
ข้ มูล  มา บ ร์ด  จะ ่ง  ไปที่บ ร์ด 

 เพื่ ที่จะใ ้บ ร์ด  เ า  ไป
เทียบกับฐานข้ มูลที่ ยู่ ใน   แต่ถ้าทาง 

 ไม่ได้รับข้ มูลที่มาจากบ ร์ด  ใ ้
น าป้าย าร์เ ฟไ ดี (  ) มา ่านค่าใ ม่ ีกร บ เมื่

 ได้ท าการเปรียบเทียบข้ มูลแล้ ได้ข้ มูลที่มี 
 ที่ ต ร งกั น  จะน าข้ มู ลที่ ไ ด้ ่ งกลับมายั งบ ร์ ด 

 แล้ บ ร์ด  จะ ่งข้ มูลกลับไปยัง
บ ร์ด  ถ้าบ ร์ด  ไม่ได้รับข้ มูลที่ได้มา
จากทาง  ใ ้น าป้าย าร์เ ฟไ ดี (  ) 
มา ่านค่าใ ม่ ีกร บ แต่ถ้าบ ร์ด  จะน าข้ มูลที่
ได้มาตร จ บ ัน มด ายุ แล้ แ ดงผล กทาง ล ด
เ ล ีดี ( ) และแ ดงข้ มูลข งยา กทางจ แ ลซีดี 
(  )  

4.วิธีทดลองและผลการทดลอง
 ิธีการทดล งข งรระบบตู้ยยา ัจฉริยะ ทดล งโดยการ
น าบรรจุภัณฑ์ที่ติดป้าย าร์เ ฟไ ดี (  ) เลื่ นเข้า

าตั ่าน าร์เ ฟไ ดี (  ) เมื่ ตั ่าน าร์เ ฟ
ไ ดี ่านค่าได้ จึง ยุดการเลื่ นบรรจุภัณฑ์แล้ บันทึกระยะ
ที่ ่านค่าได้ ดังแ ดงในรูปที่  

รูปที่ 6 การทดลองระยะการอ่านป้ายอาร์เอฟไอดี 

จากการทดล งระบบตู้ยา ัจฉริยะ ได้ก า นดข้ มูล
การทดล งการ ่านป้าย าร์เ ฟไ ดี (  ) แบบซ ง
ด้าน น้า ด้าน ลัง  แบบข ดด้าน น้า ด้าน ลังและแบบ
กล่ งด้าน น้า ด้าน ลัง ท าการทดล ง จ าน น  ครั้ง 
ได้ผลการทดล งทั้ง  เงื่ นไข  

) แบบซ ง เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าจากด้าน น้าข ง
ซ งยาจ าน น  ครั้ง  ได้ระยะที่ระบบตู้ยา ัจฉริยะ
ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ยเท่ากับ .  เซนติเมตร ดังแ ดงรูป

ที่  
) แบบซ ง เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าจากด้าน ลังข ง

ซ งยาจ าน น  ครั้ง  ได้ระยะที่ระบบตู้ยา ัจฉริยะ
ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ยเท่ากับ .  เซนติเมตร ดังแ ดงรูป

ที่  
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) แบบข ด เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าจากด้าน น้าข ง
ซ งยาจ าน น  ครั้ง  ได้ระยะที่ระบบตู้ยา ัจฉริยะ
ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ยเท่ากกับ .  เซนติเมตร ดังแ ดงรูป

ที ่  
) แบบข ด เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าจากด้าน ลังข ง

ซ งยาจ าน น  ครั้ง ระบบตู้ยา ัจฉริยะไม่ ามารถ ่าน
ค่าได้ ดังแ ดงรูปที่  

) แบบกล่ ง เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าจากด้าน น้า
ข งซ งยาจ าน น  ครั้ง ได้ระยะที่ระบบตู้ยา ัจฉริยะ
ามารถ ่านค่าได้เฉลีย่เท่ากับ .  เซนติเมตร ดังแ ดงรปู

ที่  
) แบบกล่ ง เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าจากด้าน ลัง

ข งซ งยาจ าน น  ครั้ง ระบบตู้ยา ัจฉริยะไม่ ามารถ
่านค่าได้ ดังแ ดงรูปที่  

รูปที่ 7 แบบซอง(ด้านหน้า) 

รูปที่ 8 แบบซอง(ด้านหลัง) 

รูปที่ 9 แบบขวด(ด้านหน้า) 

รูปที่ 10 แบบขวด(ด้านหลัง) 

รูปที่ 11 แบบกล่อง(ด้านหน้า) 

รูปที่ 12 แบบกล่อง(ด้านหลัง) 
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ระบบจัดการถังขยะรีไซเคิลอย่างชาญฉลาด 
(Smart System of Recycle Trash Management) 

กฤษณะ ปันจา 
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Email: krishna_ce@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
ระบบจัดการถังขยะรีไซเคิลอย่างชาญฉลาดเป็นระบบ

ประยุกต์การใช้งาน Internet of Things เพื่อการบริหาร
จัดการในการจัดเก็บขยะรีไซเคิล ซึ่งช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการวางแผนการจัดเก็บขยะรีไซเคิลโดย
ระบบจะท าการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ปริมาณขยะรีไซเคิลในถัง
ขยะและอ่านค่าจ านวนครั้งที่มีการใส่ขยะ พร้อมทั้งแสดง
การแจ้งเตือนสถานะผ่านหลอดแอลอีดีและท าการส่งข้อมูล
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูลและแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ จากการ
ทดลองค่าความถูกต้องและความแม่นย าของข้อมูลปริมาณ
ขยะมีค่าเท่ากับ 99.18% 

ค ำส ำคัญ : อินเทอร์เน็ตออฟติง , เมืองอัจฉริยะ , ขยะ              
รีไซเคิล 

Abstract 
A smart system of recycle trash management 

using an application of the Internet of Things aims 
to manage the collection of recyclables for 
recycling process. The system enhances the 
effectiveness of recycle material collection plan. 
This smart system examines the percentage of 
waste volume in the trash bin and analyzes times 

of waste disposal with the LED lights operated to 
status alert. The system then transmits data 
through the computer network to store in the 
database and demonstrate on the webpage. 
According to the experiment, it was found that 
the precise value of the accuracy of waste 
volume was 99.18 percent. 

Keyword: Internet of thing, smart city, recycle 
waste 

1. บทน า
ปัจจุบันในชุมชนได้มีการจัดการขยะรีไซเคิลกันอย่าง

แพร่หลายเพราะช่วยท าให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สามารถลดปริมาณขยะที่มีอยู่ในชุมชนได้ โดยชุมชนมีการ
บริหารจัดการในการเก็บขยะรีไซเคิลซึ่งการวางแผนในการ
จัดเก็บสามารถท าได้ยาก เนื่องจากจ านวนถังขยะรีไซเคิลมี
จ านวนมาก ท าให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บต้องออกไป
ส ารวจและเก็บขยะรีไซเคิลตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งท าให้เกิด
ความล่าช้า เสียเวลา และยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นเมื่อมีการออกไปส ารวจและเก็บขยะรีไซเคิลในแต่ละ
ค รั้ ง  ทั้ งนี้ ส่ งผ ลท า ให้ ก ารจั ด เก็ บ ขยะ รี ไซ เคิ ล ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการตรวจสอบสถานะปริมาณขยะจึง
จ าเป็นในการวางแผนการจัดเก็บ 
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนามีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบจัดการถังขยะรีไซเคิลอย่างชาญฉลาดเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนการเก็บขยะรีไซเคิล
โดยมีเครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณและนับจ านวนครั้งท่ีมี
การใส่ขยะรีไซเคิลติดอยู่บนฝาถังขยะพร้อมระบบการส่ง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูลและแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ท าให้ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการในการเก็บขยะรีไซเคิล สามารถที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลในแต่ละถังผ่านเว็บ
แอพพลิเคช่ันเพื่อช่วยในการวางแผนการจัดการและหา
เส้นทางที่ดีที่สุดในการออกไปเก็บขยะรีไซเคิลในแต่ละ
สถานที่ ได้  ท าให้การจัดการในการเก็บขยะรีไซเคิลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ระบบจัดการถังขยะรีไซเคิลอย่างชาญฉลาดมีทฤษฎีและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังนี ้
2.1 Internet of Thing เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ท าให้

อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารอินเทอร์เน็ตทั้งแบบใช้สายและไร้สาย  [1] 
โดยอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตน สามารถ
รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อม มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบท างาน
ร่วมกันซึ่งจะน าไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ อีกมากมาย
ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1. รูปแบบการเช่ือมต่อของ Internet of Thing 

2.2 Smart City เมืองอัจฉริยะเป็นรูปแบบการประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชนให้ประชาชน
สามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาการจัดการเมืองและชุมชนให้ตอบสนองแบบ
ทันท่วงที [2] 

2.3 Ultrasonic Sensor มีหลักการท างานโดยการส่ง
สัญญาณพัลส์ของพลังงานซึ่งเป็นการเดินทางของความเร็ว
เสียง 340 เมตร ต่อ วินาทีหรือ 29  Microseconds ต่อ
เซนติเมตร [3] การลดทอนของพลังงานท่ีถูกสะท้อนกลับมา
จากวัตถุเสียงนี้เป็นการสะท้อนกลับจากวัตถุแล้วเดินทาง
กลับไปยังเซ็นเซอร์ โดยการตรวจจับระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางไปกลับของเสียงเมื่อมีการตกกระทบจากวัตถุแล้ว
น ามาค านวณเป็นระยะทางได้จากสมการ (1) 

   ระยะทาง (cm) = (ระยะที่รับกลับมา / 2) / 29    (1) 

2 .4  Asynchronous Java Script and XML (AJAX) 
เป็นเทคนิคในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันโดยใช้หลักการ 
Asynchronous ท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องหยุดการท างานเพื่อรอการ
ประมวลผลจากเครื่องแม่ข่ายรวมถึงการโหลดและการ   
รีเฟรชหน้าจอของบราวเซอร์ทางฝั่งเครื่องลูกข่ายเพื่อให้เกิด
ความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยการรับส่ง
ข้อมูลในฉากหลัง ท าให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยเพิ่มการตอบสนอง ความรวดเร็ว 
และการใช้งานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน [4]  

2.5 รูปแบบการถดถอยเชิงเส้น ได้มาจากการค านวณ
ระยะห่างระหว่างเส้นตรงที่มาจากข้อมูล และค่าที่ค านวณได้
จากสมการเส้นตรง (2) 

 y = mx + c   (2) 

เมื่อ m คือความชันของกราฟเส้นตรงและ c คือจุดตัด
บนแกน y ที่ท าให้เกิดค่าระยะห่างของจุดข้อมูลกับเส้นตรง
โดยรวมเพื่อใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจหรือค่า 
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R-Squared ซึ่งเป็นค่าความผันแปรของตัวแปรตอบสนองที่
สามารถอธิบายได้ในรูปแบบสมการเชิงเส้น [5] เพื่อประเมิน
หาค่าความเหมาะสมของข้อมูล ค่า R-Squared มีค่าอยู่
ระหว่าง 0% - 100% แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้ค่า Adjusted 
R Square แทนเพราะเป็นค่า R-Square ที่ถูกปรับแก้แล้ว 
สมการที่น าไปใช้ควรมีค่า Adjusted R Square อย่างน้อย 
75% หากสูงกว่า 90% ถือว่าดีมากเพราะสามารถอธิบาย
ความผันแปรของค่าตัวแปรตอบสนองต่างๆ ที่กระจายรอบ
ค่าเฉลี่ยได้เป็นอย่างดี 

3. วิธีการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบจัดการถังขยะรีไซเคิลอย่างชาญฉลาด

แบ่งขั้นตอนการพัฒนาได้ดังนี ้
3.1 ระบบท าการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ปริมาณขยะรีไซเคิล

ในถังขยะและอ่านค่าจ านวนครั้งที่มีการใส่ขยะพร้อมทั้ง
แสดงการแจ้งเตือนสถานะผ่านหลอดแอลอีดี และท าการ
การส่งข้อมูลที่อ่านค่าได้ไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยใช้เทคนิค 
TCP Programming ในการส่งข้อมูลจากบอร์ด NodeMCU 
V2 ไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่านโพรโทคอล HTTP เพื่อท าการ
จัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาแสดงผล
บนเว็บแอพพลิเคช่ันแบบ Real-time  โดยมี AJAX ท างาน
อยู่เบื้องหลัง ดังแสดงในรูปที่ 2 

รูปที่ 2. การท างานของระบบจัดการถังขยะรีไซเคิล

หลักการท างานของระบบตรวจสอบปริมาณขยะรีไซเคิล
เมื่อมีการใส่ขยะรีไซเคิลลงในถัง NodeMCU V2 จะท าการ

รับค่าดิจิตอลอินพุตจาก Infrared Proximity Sensor โดย
ใช้เทคนิคในการตัดผ่านของวัตถุเมื่อมีวัตถุตัดผ่านเซ็นเซอร์ 
ดิจิตอลอินพุตที่อ่านค่าได้ลอจิกจะเป็น 0 ท าการนับจ านวน
ครั้งที่มีการใส่ขยะรีไซเคิลลงในถังโดยการตรวจสอบดิจิตอล
อินพุตที่อ่านค่าได้ และค านวณหาระยะที่อ่านค่าได้จาก 
Ultrasonic Sensor เพื่อหาปริมาณขยะรีไซเคิลที่อยู่ในถัง
โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งท าการส่งข้อมูลที่ได้ไป
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย  ดังแสดงใน
ไดอะแกรมรูปที่ 3 

รูปที่ 3. ไดอะแกรมการท างานของอุปกรณ์ระบบจัดการ
ถังขยะรีไซเคิล

ระยะที่อ่านค่าไดจ้าก 
Ultrasonic Sensor 

 ดิจิตอลอินพุตจาก Infrared 
Proximity Sensor 

เริ่ม 

ส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย 

ระยะ >= 30 cm 

ระยะ >= 25 
และ < 30 cm 

ระยะ < 25 cm 

No 

No 

No 

แสดงแอลอีดสีีเขียว 

แสดงแอลอีดสีีน้ าเงิน 

แสดงแอลอีดสีีแดง 

Yes 

Yes 

Yes 

ค านวณหาระยะและนับจ านวนครัง้ในการใส่ 

1747



The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016 

จากไดอะแกรมรูปท่ี 3 ระบบจะท าการแจ้งเตือนสถานะ
ผ่านหลอดแอลอีดีสีต่างๆ ดังน้ี 

- แสดงแอลอีดีสีแดง เมื่อมีปริมาณขยะรีไซเคิลอยู่เต็มถัง 
ระยะที่อ่านค่าได้น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 

- แสดงแอลอีดีสีน้ าเงิน เมื่อมีปริมาณขยะรีไซเคิลใกล้ที่
จะเต็มถัง ระยะที่อ่านค่าได้อยู่ในช่วง 25 ถึง 30 เซนติเมตร 

- แสดงแอลอีดีสีเขียว เมื่อระยะที่อ่านค่าได้มากกว่า 30 
เซนติเมตร ซึ่งสามารถน าขยะรีไซเคิลใส่ลงในถังได้ตามปกติ 

3.2 โครงสร้ างอุ ปก รณ์ ที่ ติ ดฝ าถั งขยะรี ไซ เคิ ล มี 
Ultrasonic Sensor ติ ด ไว้ เพื่ อตรวจวัดระยะของขยะ      
รีไซเคิลที่อยู่ในถัง และมี Infrared Proximity Sensor ที่ใช้
หลักการสะท้อนของคลื่นอินฟราเรดสามารถก าหนดระยะใน
การท างานได้ช่วยในการนับจ านวนครั้งเมื่อมีการใส่ขยะ    
รีไซเคิลลงในถัง โดยมีอุปกรณ์ตัวกลางในการควบคุมและ
สั่งงานคือบอร์ด NodeMCU V2 ที่ใช้ไฟเลี้ยงขนาด 5 VDC 
จากแหล่งจ่ายแบตเตอรี่ Li-Po ที่มีขนาดแรงดัน 7.4 VDC 
ซึ่งท าการแปลงแรงดันจากวงจรเร็กกูเลเตอร์ให้เหลือ 5 VDC 
ดังแสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4. ส่วนประกอบของถังขยะรีไซเคิล 

3.3 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อให้ชุมชนเข้าใช้งาน
ในการตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิล โดยมีข้อมูลที่
แสดงบนหน้าเว็บได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ , ประเภท , ปริมาณ 
จ านวนครั้งที่มีการใส่ขยะรีไซเคิลลงในถัง และวันเวลาที่มี
การตรวจสอบ ดังแสดงในรูปที่ 5 

รูปที่ 5. หน้าเว็บแอพพลิเคช่ันระบบตรวจสอบปริมาณขยะ

3.4 วิธีการทดลอง ท าวัดปริมาณขยะรีไซเคิลในถังขยะที่
มีความสูง 75.24 เซนติเมตร จากฝาถังมีระยะในการรับขยะ   
รีไซเคิล 55.24 เซนติเมตร และมีปริมาตรความจุ 51,968 
ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยท าการวัดระยะที่อ่านค่าได้จากการ
ใส่ขยะรีไซเคิลชนิดกระป๋องน้ าอัดลมขนาด 230 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ตั้งแต่ 0 ถึง 110 กระป๋องลงในถังขยะ ทดลอง
หาระยะห่างจากฝาถึงขยะโดยทดลองตั้งแต่ 0 ถึง 110 
กระป๋อง ท าการวัดระยะทุกๆ 10 กระป๋อง และจดบันทึก
ข้อมูลระยะที่อ่านค่าได้ 12 ค่า ท าการทดลองจ านวน 10 
ครั้ง เพื่อหาค่าความแม่นย าในการอ่านค่าและตรวจวัด
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่อยู่ในถัง 

4. ผลการทดลอง
จากการทดลองการวัดปริมาณขยะรีไซเคิลที่อยู่ในถัง

พบว่าระยะที่อ่านค่าได้มีการแปรผกผันตามจ านวนกระป๋อง 
ที่ใส่ลงไปในถังดังแสดงในรูปที่  6 

รูปที่ 6. กราฟแสดงผลการทดลองปริมาณขยะรีไซเคิล

เมื่อขยะรีไซเคิลที่อยู่ในถังมีมากขึ้นระยะที่อ่านค่าได้จะมี
ค่าลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะรีไซเคิลมีผลต่อระยะ
ที่อ่านได้จาก Ultrasonic Sensor ดังแสดงในรูปที่ 7 

ตรวจสอบเมื่อ 16 /1/2016 เวลา 07.00 
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รูปที่ 7. กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการทดลองปริมาณขยะรีไซเคิล 

จากการวิเคราะห์สมการเส้นตรงที่ได้มีความชันเท่ากับ  
-2.1203 และตัดแกน y ที่  y เท่ ากับ  152.66 แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงเส้นระหว่าง y และ x ซึ่งสามารถใช้
สมการเส้นตรงที่ได้จากกราฟเส้นตรงพยากรณ์ตัวแปร y 
เพื่อหาจ านวนขยะรีไซเคิลที่ใส่ลงไปในถังและประเมินค่า
ความเหมาะสมของข้อมูลในการน าไปใช้งานได้ดังแสดงใน
รูปที่ 8 

รูปที่ 8. กราฟเส้นตรงที่ได้จากการประมาณของข้อมูล 

ค่ าสั มประสิทธิ์ ของการตั ดสิน ใจ (Coefficient of 
Determination) ของชุดข้อมูลในรูปที่  8  มีค่ าเท่ ากับ 
99.26% และมีค่า Adjusted R Square เท่ากับ 99.18% 
ความแม่นย าของการน าสมการไปใช้เพื่อท านายหรือ
คาดคะเนผลลัพธ์ย่อมมีประสิทธิภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูล Regression Statistics

R Square Adjusted R Square 

99.26% 99.18% 

5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
ระบบจัดการถังขยะรีไซเคิลอย่างชาญฉลาดมีค่าความ

ถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลในถัง
เท่ากับ 99.18% และมีค่าความผิดพลาด 0.82% จากค่าที่
ได้สามารถสรุปได้ว่าระบบจัดการถังขยะรีไซเคิลอย่างชาญ
ฉลาดสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย า สามารถน าไปใช้ใน
บริหารจัดการในการจัดเก็บขยะรีไซเคิลของชุมชนเพื่อช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการวางแผนการเก็บขยะ   
รีไซเคิลของชุมชนได้ 
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ระบบจัดเก็บน ้ำส้ำหรับอุปโภคบริโภคชุมชน 
(Water Supply System for Consumers) 

ุเทพ าจ  
ูนย์ค ามเชี่ย ชาญทางคลื่นไมโครเ ฟ และเทคโนโลยี ุ่นยนต ์ 

 านัก ิชาค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท  ม า ิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
.  

บทคัดย่อ 
ระบบจัดเก็บน ้ำส้ำหรับอุปโภคบริโภคชุมชน เป็น

โปรแกรมเพื่อกำรประยุกต์ใช้งำน ในกำรควบคุมระบบจัดส่ง
น ้ำจำกแหล่งน ้ำธรรมชำติที่มีคุณภำพของน ้ำที่ไม่คงที่ขึ นอยู่
กับสภำพแวดล้อมของแหล่งน ้ำของชุมชน เข้ำสู่ระบบจัดเก็บ
น ้ำ ท้ำให้ได้น ้ำที่มีคุณภำพท้ำให้ลดเวลำและลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดูแล ทั งด้ำนบุคลำกรควบคุมและกำรบริหำรจัดกำรโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีกำรสื่อสำรระหว่ำงสรรพสิ่ง ( Internet 
of Things) โดยระบบท้ำกำรรับค่ำควำมขุ่นของน ้ำที่ไหลเข้ำ
สู่ระบบเพื่อท้ำกำรตัดสินใจควบคุมวำล์วน ้ำดี และวำล์วน ้ำ
เสีย ซึ่งถ้ำน ้ำมีควำมขุ่นผ่ำนเกณฑ์จะท้ำกำรเปิดวำล์วน ้ำดี
เพื่อท้ำกำรส่งน ้ำออกไปยังแหล่งน ้ำชุมชน ถ้ำควำมขุ่นของ
น ้ำไม่ผ่ำนเกณฑ์จะเปิดวำลว์น ้ำเสยีเพื่อปลอ่ยทิ ง ระบบมีกำร
ตรวจสอบปริมำณน ้ำที่ไหลเข้ำสู่ระบบ และปริมำณน ้ำใน
แทงค์น ้ำ โดยระบบท้ำกำรจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐำนข้อมูลของ
เครื่องแม่ข่ำย จำกกำรทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือกำร
ทดลองอ่ำนค่ำควำมขุ่นของน ้ำ และกำรทดลองวัดปริมำณ
น ้ำในแทงค์น ้ำชุมชน ซึ่งผลกำรทดลองสำมำรถแยกน ้ำที่มี
คุณภำพได้โดยมีค่ำควำมโปร่งแสงที่ยอมรับได้มีค่ำ 380 
เท่ำกับ 23.75 NTU และค่ำเฉลี่ยน ้ำขุ่นเท่ำกับ 96.58 
เปอร์เซ็นต์มีค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 4.24และ
ค่ำเฉลี่ยของน ้ำใสเท่ำกับ 97.59 เปอร์เซ็นต์มีค่ำควำม
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 3.53  วัดระดับน ้ำในแทงค์น ้ำมี
ควำมถูกต้องของระดับน ้ำในแทงค์น ้ำมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
99.56 เปอร์เซ็นต์มีค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.29 

ค้ำส้ำคัญ: เมืองอัจฉริยะ, คุณภำพน ้ำ, อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ 

Abstract 
Water storage systems for community is a 

system control and classification the delivery of 
water from natural sources (the quality of water 
that is not fixed, depending on the environment 
of the water resources of the community) to 
Water storage of community .The system reducing 
time and cost of care by using technology for 
communication between IoT (Internet of Things) 
obtained by the turbidity of the water flowing into 
the system to control the water valve. If the 
water is turbid less than acceptance value then 
the system will open the water valve to deliver 
water to the water community. Meanwhile a 
system to monitor the amount of water flowing 
into the system and the amount of water in the 
water tank. The system will store data in the 
database server. The experiment was divided into 
two parts: the turbidity of the water and the 
measured the amount of water in the water tank 
community. The results shown that can split 
water quality was acceptable, with the opacity 
value of 380 is equal to 23.75 NTU and average 
water turbidity of 96.58 percent with a standard 
deviation equal 4.24, and the average water 
equivalent of 97.59 percent is the standard 
deviation of 3.53 measured water level in the 
tank with the accuracy of water level in a tank of 
water with an average of 99.56 percent with a 
standard deviation of 1.29. 
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Keyword: Smart city, Water quality, Internet of 
Things 

1. บทน้ำ
เนื่ งจากชุมชนบางชุมชนได้น าน  าจากแ ล่งธรรมชาติมา

ใช้ในชุมชน เพราะบางพื นที่ระบบน  าประปายังไม่ ามารถ
ใ ้บริการแก่คนในชุมชนได้ จึงได้น าน  าที่ได้มาจากแ ล่งน  า
ธรรมชาติได้แก่ น  าฝน ล าธาร ้ ย บึง เป็นต้น มา ุปโภค
บริโภคซึ่งน  าที่ได้นั นมีคุณภาพไม่คงที่ เนื่ งจากขาดการ
ตร จ บและการดูแลคุณภาพข งน  า ตั ย่างเช่น  การ
ล าเลียงน  ามีการปะปนข งตะก น รื โคลนเข้า ู่แทงค์น  า
ข งชุมชน ท าใ ้ชุมชนไม่ ามารถท าการ ุปโภคบริโภคได้ 

ดังนั นจึงมีแน คิดในการตร จ บค ามขุ่นข งน  า
ก่ นที่จะน าน  าเข้า ู่แทงค์น  า ถ้าน  ามีค ามขุ่นเกินระดับที่
ก า นดไ ้ก็จะท าการระบาย กทางท่ น  าทิ ง เพื่ ไม่ใ ้น  าที่
มีค ามขุ่นไปปะปนกับน  าในแทงค์ที่มีคุณภาพ เพื่ ใ ้ชุมชน
มีน  าคุณภาพในการ ุปโภคบริโภค 

โดยการท างานข งโครงการนี ใช้ เซ็นเซ ร์ ัด ัตราการ
ไ ลข งน  า (   ) เป็นตั ตร จ บการ
ไ ลข งน  า โฟโต้ทรานซิ เต ร์ (  ) เป็นตั
ตร จ บคุณภาพน  าโดย ัดจากแ งที่มากระทบกับตั รับ
แ งที่โฟโต้ทรานซิ เต ร์ (  ) จากนั น ่ง
ข้ มูลที่ได้ไปยังตั ประม ลผลบันทึกข้ มูลที่ได้จากการไ ล
ผ่านข งน  ามาจัดการ างแผนการใช้น  าค บคุม าล์ น  าดีน  า
เ ียและ ่งข้ มูลไปยังค มพิ เต ร์แม่ข่ายเพื่ ใ ้ได้น  าที่มี
ประ ิทธิภาพ 

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  คื  เมื ง ัจฉริยะ เป็นการน าเทคโนโลยีมา

ปรับใช้กับเมื งเพื่ ใ ้เกิดมีค าม ะด ก บายมากขึ นมี
ระบบจัดการ เช่น ระบบการจัดการจราจร ระบบจัดการน  า 
ระบบจัดการขยะ ร่ มถึงการเฝ้าระ ังค ามปล ดภัยและทุก
ิ่งที่ ยู่ในด ารงชี ิตประจ า ัน 

ุ ป ก รณ์ ต ร จจั บ ก าร ไ ล ข งน  า  (   
) คื ุ ป ก รณ์ ต ร จจั บ ั ต ราก าร ไ ลข งน  า 

ประก บด้ ย โรเต ร์แกน มุน  า รับรับน  าที่มีแม่เ ล็ก ยู่
ในตั และมีตั ตร จจับ ลล์เ ฟเฟกต์ ซึ่ง ยู่ในถังพลา ติก
ท าจากไนล นและไฟเบ ร์ ยู่ระ ่างทางน  าเข้า ก เมื่
น  าเข้าในโรเต ร์แกน มุนจะท าใ ้โรเต ร์แกน มุนท าการ

นุน ่งผลใ ้แม่เ ล็กที่ติด ยู่กับโรเต ร์แกน มุนเกิดการ
เคลื่ นไ ผ่านตั ตร จจับ ลล์เ ฟเฟ็กต์ ท าใ ้ เกิด
ค ามเร็ ร บข งกระน  าที่ไ ลผ่านตั โรเต ร์แกน มุนท า
การ าค่าจาก มการที ่   
ั ต ราการไ ล   ( ัญ ญ าณ พั ล ์    / . ) /   

( ) 
เทคโนโลยี    ( ) ินเท ร์เน็ตใน

ทุก ิ่ง  คื  ิ่งต่าง  ที่ถูกเช่ื มโยงทุก ิ่งทุก ย่างใ ้ ยู่ใน
ระบบ ินเท ร์เน็ต ท าใ ้เรา ามารถ ั่งการในการค บคุมใน
เครื่ งมื ไฟฟ้าและ ุปกรณ์ต่าง ผ่านระบบ ินเท ร์เน็ต 
เช่น การ ั่งเปิด ปิด ุปกรณ์เครื่ งใช้ไฟฟ้าและระบบการ
ท างาน ุปกรณ์ต่าง ซึ่งใช้เทคโนโลยี  นี จะท าใ ้เกิด
ประโยชน์ ย่างมากมายใน นาคต 

รูปที่ 1 การท างานของเทคโนโลยี IoT 

/  (    / 
 ) เป็นโปรโตค ล ที่มีไ ้ติดต่ ื่ าร

ผ่านระ ่างเครื ข่าย ินเท ร์เน็ต โดยมีเป้า มายเพื่ ใ ้
ามารถใช้ ื่ ารจากผู้ ใ ้บริการถึงผู้ ใช้บริการ รื

ผู้ใช้บริการถึงผู้ใ ้บริการได้และโปรโตค ล ามารถ า
เ ้นทางการ ่งข้ มูลได้ด้ ยตั เ งเพื่ ่งข้ มูลการ ื่ ารไป
ใ ้ถึงปลายทางที่ต้ งการ  

รูปที่ 2 TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol)
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 (   ) คื  รูปแบบข ง
ข้ มูลที่ใช้  า รับแลกเปลี่ยนข้ มูลที่มีขนาดเล็ก ซึ่งถูก
ก า นดเขียนโปรแกรมใ ้ ยูภ่ายใต้ภา า   
เป็นรูปแบบข้ มูลตั ัก รที่มีค ามเป็น ิ ระ ย่าง มบูรณ์ 
แต่จะมี ลักการการเขียนที่ท าใ ้นักเขียนโปรแกรมเข้าใจได้ 
เช่น ภา า        
และ ื่น   ซึ่งท าใ ้ระบบ มบูรณ์  

 และ  ในการรับ ่งข้ มูลระ ่าง ผู้ร้ ง
ข บริการกับผู้ ใ ้บริการ ่งข้ มูล โดยผ่านทาง  
(    ) โดย  เป็น
เทคนิคที่เรา ามารถท าการรับ ่งข้ มูลระ ่าง ผู้ร้ งข
บริการ กับ ผู้ใ ้บริการ ได้โดยที่เราไม่ต้ งท าการ ่งข้ มูล
ผ่านรูปแบบแต่ ย่างใด ซึ่งเทคนิคนี เรา ามารถที่จะเ ามา
ท า   ที่มีการรับ ่งข้ มูลระ ่าง ผู้ร้ งข
บริการกับผู้ใ ้บริการ แ ดงใน น้าเ ็บ  

3. วิธีกำรด้ำเนินกำร
 ในงาน ิจัยนี แบ่งการท างาน กเป็น ง ่ นคื  

่ นท่ีเป็น าร์ดแ ร์และเ ็บแ พพลิเคชั่น ดังรูปที่  

รูปที่ 3 การท างานของระบบจัดเก็บน  าส าหรับอุปโภคบริโภคชุมชน 

ระบบตร จ บคุณภาพน  า  า รับ ุปโภคบริโภคชุมชน
เริ่มต้นการท างานจากทางน  าเข้า ผ่านเซนเซ ร์ ัด ัตราการ
ไ ลข งน  า (   ) ซึ่งจะถูกค บคุมและ
่านค่า ัตราการไ ลข งน  าผ่านบ ร์ด    

เพื่ ใ ้ระบบโฟโต้ทรานซิ เต ร์และโซลิน ยด์ าล์ ท างาน 
ถ้า ัตราการไ ลข งน  ามีค่า เท่ากับ  /  ระบบ โฟโต้
ทรานซิ เต ร์และโซลิน ยด์ าล์ จะไม่ท างาน เพื่ ช่ ยใน

การประ ยัดพลังงาน จากนั น โฟโต้ทรานซิ เต ร์จะท าการ
ตร จ บการผ่านข งแ งโดยที่แ งถูกยิงจาก ล ด  
โฟโต้ทรานซิ เต ร์ที่ใช้ในการ ัด ัตราการขุ่นข งน  า ซึ่งท า
การ ัดค่าได้เป็น นาล็ กตั งแต่  โดยค่าที่ย มรับได้
ตั งแต่  จนถึง  คื น  าะ าดที่ย มรับได้ซึ่ง ามารถ
ปล่ ย ู่แทงค์น  าผ่านทางท่ น  าดี แต่ถ้าค่าที่ย มรับไดต้่ าก ่า 

 ซึ่งก็คื น  าขุ่น จากนั นน  าจะถูกปล่ ย กผ่านทางท้
น  าเ ีย ในแทงค์น  าจะมี ัลตร้าโซนิค ( ) เพื่ ท า
การ ัดระดับน  าในแทงค์น  า โดยมีตั กลางจัดการคื  บ ร์ด 

  ค บคุมระบบทั ง มดในด้าน าร์ดแ ร์และ
ั่งเปิดปิดโซลิน ยด์ าล์  จากนั นบ ร์ด   ท า

การ ่งข้ มูลไปยังเครื่ งค มพิ เต ร์แม่ข่ายเพื่ ท าการเก็บ
ฐานข้ มูลทั ง มดที่ได้รับ และเครื่ งค มพิ เต ร์แม่ข่ายจะ
เป็นผู้ใ ้บริการแก่ผู้ร้ งข ข บริการ เพื่ แ ดง น้าจ ผล
ใ ้แก่ผู้ดูแลระบบตร จ บค ามขุ่นข งน  า  า รับ ุปโภค
บริโภคชุมชนดังรูปที่  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงแผนผังขั นตอนการท างานของระบบตรวจสอบ
คุณภาพน  าส าหรับอุปโภคบริโภคชุมชน 

 

 

 

 

 

 

No 

No 
Yes 

Yes 
 

เซนเซอร์วัดอัตรำกำร
ไหลของน ้ำ i =0

เปิดโซลินอยด์ 
วำล์วใส 

เปิดโซลินอยด์
วำล์วขุ่น 

อัลตร้ำโซนิควัดระดับน ้ำ
ในแทงค์น ้ำ

โฟโต้ทรำนซิสเตอร์ 
 > 380

 

 เร่ิมต้นกำร
ท้ำงำน 

   เซนเซอร์วัดอัตรำกำรไหลของน ้ำ, 
โฟโต้ทรำนซิสเตอร์,โซลินอยด์วำล์ว

,อัลตร้ำโซนิค
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4. ผลของกำรทดลอง
.  ผลการทดล งค ามขุ่นใ ในการทดล งค ามขุ่น

ข งน  าแต่ละครั ง ค่าได้เป็น นาล็ กตั งแต่  โดยค่าที่
ย มรับได้ตั งแต่  จนถึง  คื น  าใ ที่ย มรับได้โดย
ชุมชนถ้าค่าท่ี ัดได้ต่ าก ่า  ถื ่าเป็นน  าขุ่น ดังรูปที ่    

รูปที่ 5 ผลการทดลองความขุ่นใสของน  า 

.  ผลทด บ ัดปริมาณในแทงค์น  าเป็นการตร จ บ
ค ามผิดพลาดข งการ ัดระยะข งระดับน  าในโดยระยะน  า
ดังนี   เซนติเมตร   เซนติเมตร   เซนติเมตร   
เซนติ เมต ร   เซน ติ เมต ร   เซนติ เมต ร   
เซนติ เมต ร   เซน ติ เมต ร   เซนติ เมต ร  
เซนติเมตร ดังรูปที่  

รูปที่ 6 ผลการทดลองวัดปริมาณในแทงค์น  า 

. .  รูปที่  จะเป็นการแ ดงค่าเฉลี่ยข งแต่ละระดับ
น  า แต่ละระยะซึ่งการ าค่าเฉลี่ย าจากค่าระดับน  าทั ง มด
ที่ได้ท าการทดล ง ดังรูปที่  

รูปที่ 7 ผลการทดลองวัดปริมาณค่าเฉลี่ยในแทงค์น  า 

5. สรุปผลกำรทดลอง
จากการทดล ง ัดค ามขุ่นใ ข งน  าได้ผลการทดล งดัง

รูปที่  จะ ามารถ รุปผลการทดล ง ัดค ามขุ่นใ ข งน  า
ได้ ่าน  าที่ได้นั นมีค ามขุ่นและค ามใ ที่มีค่าที่แตกต่างกันไป
ตามค ามโปร่งใ ข งน  าซึ่งก า นดค่าที่ย มรับได้ที่  มี
ค่าเท่ากับ .   มากก ่า  คื น  าใ ต่ าก ่านั นคื
น  าขุ่น  ซึ่ ง ามารถแยกค ามขุ่ น ใ ข งน  าได้ ย่ างมี
ประ ิทธิภาพ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยน  าขุ่นเท่ากับ .  เป ร์เซ็นต์
มีค่าค ามเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .  และค่าเฉลี่ยข ง
น  าใเท่ากับ .  เป ร์เซ็นต์มีค่าค ามเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .  

ผลจากการทดล ง ัดระดับน  าในแทงค์น  าซึ่งมีการ
แบ่งเป็นระดับทั ง มด  ระดับ ใน นึ่งระดับมีค่าเท่า  
เซนติเมตร จากการทดล ง ัดระดับน  าในแทงค์น  ามีค าม
ถูกต้ งข งระดับน  าในแทงค์น  ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .  
เป ร์เซ็นต์มีค่าค ามเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .   
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ระบบประตูอัจฉริยะ 
Smart Gate System 

นาย ิชญะ ริยะคุณาธร นาย ต รร  เจริญชน 
นายกิตติกร าญตระกูล นายป ีณ เขื่ นแก้  และนายพา น์ ปราโมกข์ชน 

าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ 
ม า ิทยาลัยแม่โจ้ 
. .  

บทคัดย่อ 
เนื่องจากประตูของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แบบเดิมนั้นเป็นแบบที่ใช้กุญแจเปิด-ปิดและมีการเก็บเป็น
พวง ไม่มีกุญแจส ารอง ท าให้เกิดปัญหาในการจะใช้งานทั้ง
ในเรื่องของความเสี่ยงที่กุญแจหาย หรือบางครั้งกุญแจมีคน
ใช้งานอยู่ก็ท าให้ต้องรอกุญแจเพื่อมาเปิดห้อง หรือช่วงเวลา
เช้าหรือเที่ยงที่จะมีนักศึกษามาเรียนแต่ประตปูิดก็เกิดปัญหา
ที่จะต้องรอเจ้าหน้าท่ีมาเปิดเกิดความล่าช้า 

 ทั้งนี้จึงได้จัดท าระบบประตูอัจฉริยะ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น
ก าหนดการเข้าใช้งานเป็นวัน / เวลา การก าหนดสิทธิ์การ
เข้าใช้งานในแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การตรวจสอบ
ย้อนหลังการเข้าใช้งานแต่ละจุด และการควบคุมประตู
ระยะไกล  

ค า  าคัญ : ค บคุม 

Abstract 
The door to the Computer Science is one 

that uses a key to open and close it. This 
causes a problem considering that we don’t 
have an extra in the case that we lose them. 
It is also a problem because students or 
anyone else who needs to use the room has 
to wait for the one who has the keys. 

Therefore the need to develop a Smart 
Gate. The Computer Science division is 
made to help correct such problems. For 
example they make the door work according 
to a specific schedule. They can set 

restrictions on who can enter into the lab. 
They can even set the door to be controled 
from a distance. When it is developed they 
can upload students schedule into the system 
so it can be opened automaticly. 

Key Words: control 

1. บทน า
จากเดิมประตู าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ในปัจจุบันใช้

การเปิด ปิดประตูด้ ยกุญแจ คนที่มีกุญแจเท่านั้นที่จะ
ามารถเปิด ปิดประตูได้ บางครั้ง ากุญแจไม่เจ รื มีคน

น ากุญแจไปใช้ ท าใ ้ไม่ ามารถเปิด ปิดประตูได้ ไม่ ามารถ
ระบุเ ลาเปิด ปิดประตูได้ ซึ่งท าใ ้ไม่ ามารถระบุบุคคล
เปิด ปิดประตูได้ ีกด้ ย  ท าใ ้ตร จ บคนเข้าใช้งานไม่ได้
ค ามปล ดภัยต่ า ค าม ะด กในการใช้งานมีน้ ย และ
กุญแจ ามารถเ าไปปั้มได้ ท าใ ้การจัดการ การเปิด ปิด
ประตูนั้น เป็นไปได้ยาก จึงมี ิธีการแก้ปัญ าโดยการใช้ 
ประตูแบบ แกนการเข้าใช้งานประตู แต่ประตูแบบ แกน
เข้าใช้งานประตูแบบเดิม มีค่าใช้จ่าย ูง ไม่ ามารถระบุเ ลา
เข้าใช้ที่ชัดเจนได้ และยังก า นดเฉพาะบุคคลในการเข้าใช้
ไม่ได้ การจัดการข้ มูลท าได้ยาก และยังมีข้ จ ากัดในการใช้
งาน ีกด้ ย 
 ดังนั้นจึงมีแน คิดที่จะน าการค บคุมการเข้าใช้ระบบ
ประตูจากคลื่น ิทยุโดยใช้ระบบค บคุมเปิด ปิดติดตามที่
้ งต่าง  ท าใ ้ข้ มูล ามารถมาเชื่ มโยงกันได้ ท าใ ้มีการ

จัดการข้ มูลที่ง่ายขึ้น และ ามารถระบุบุคคลใช้การเข้าใช้
ระบบได้ โดย ามารถแบ่งการใช้งานตามเ ลาช่ งต่าง  ท า
ใ ้ ามารถจัดการการเข้าใช้ระบบได้มากขึ้น การจัดการการ
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       ( )  

ก า นด ิทธ์ิเข้าใช้งานท าได้ง่ายและมีค ามปล ดภัยมากขึ้น 
และยังมีราคาในการติดตั้งต่ าก ่าท่ั ไป ีกด้ ย 

. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things(IoT) 

 รื  ินเต ร์เน็ตในทุก ิ่ง  มายถึง ิ่งต่าง  
ถูกเชื่ มโยงทุก ิ่งทุก ย่างเข้า ู่โลก ินเท ร์เน็ต ท าใ ้มนุ ย์

ามารถ ั่งการ ค บคุมใช้งาน ุปกรณ์ต่าง  ผ่านทาง
เครื ข่าย 

    ( )  เป็นตั
แปร  าคัญ  า รับ  ที่ใช้ในการ ื่ ารไม่ได้มีแค่ 

  เท่านั้นแต่ยังมีตั แปล ื่นเข้ามา
เกี่ย ข้ ง ีกคื    ต่าง จ าน นมากที่ท าใ ้เกิด 

   ( ) ใ ้กับ ุปกรณ์ต่าง
ามารถเช่ื มต่ เข้ามา ซึ่ง  ามารถตร จจับ

ปรากฏการณ์ต่าง  (  ) ในเครื ข่าย
ได้ ยกตั ย่างเช่น แ ง ุณ ภูมิ ค ามดัน เป็นต้น เพื่ ่ง
ค่าไปยัง ุปกรณ์ในระบบใ ้ท างาน รื ั่งงาน ื่น ต่ ไป  

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Message Queue Telemetry 
Transport ( MQTT ) 

 เป็นโปรโตค ล  า รับ  โปรโตค ลนี้ใช้ ิธีการ
เ มื นกับ   ปกติแต่ถูกพัฒนาใ ้ร งรับ
งานด้าน  น กจากจะร รับและ ่านค่าแล้  ยัง ามารถ
ั่งงาน ุปกรณ์ที่ใช้  ได้ด้ ย การใช้งานโปรโตค ลนี้

จะต้ งมี ุปกรณ์ที่ฝัง   มาเพื่ ท า น้าที่รับ ่ง
ข้ มูลไปยัง ุปกรณ์ ื่นที่ใช้  เ มื นกัน 

จะมี  ่ นคื    และ 
. ซึ่งการรับและ ่งข้ มูลนั้นมันจะ ่งข้ มูลไปมา

ากันนั้นจะ ่งผ่านตั กลางนั้นก็คื    โดยตั
่งนี้จะเรียก ่า   ่งข้ มูลขึ้นไปยัง  พร้ ม

ระบุ ั ข้ ( ) ที่ต้ งการ ่งข้ กไป จากนั้นตั รับซึ่ง
เรียก ่า  ถ้า ากตั รับต้ งการรับข้ มูลจากตั
่งจะต้ งท าการ  ั ข้   ข ง  

นั้น  ผ่าน  เช่นกัน  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Radio  frequency 

identification (RFID) 
เทคโนโลยี าร์เ ฟไ ดี (     

) คื  เทคโนโลยี นึ่งที่ใช้ในการระบุ ิ่งต่าง   
โดย า ัยคลื่น ิทยุ  ซึ่งต่างจากเทคโนโลยี ื่น  เช่น 
บาร์โค้ดที่ า ัยคลื่นแ ง รื การ แกนลายนิ้ มื  เป็นต้น 

ใน ่ นนี้จะ ธิบายใ ้เข้าใจถึง ลักการข งเทคโนโลยี าร์
เ ฟไ ดี  และแน คิดต่าง  ท่ีเกี่ย ข้ งกับเทคโนโลยีนี้ 

คลื่ น ิทยุ  (  )เป็นคลื่ น 
 ประเภท นึ่ง ที่มีค ามยา คลื่นระ ่าง

.  ซม. ถึง กม. รื ยู่ในช่ งค ามถี่ระ ่าง  
และ   เมื่ เป็นคลื่น ิทยุจะเ ็นได้ ่า ั ดุที่น าใช้กับ
คลื่น ิทยุย่ มมีผลต่ การใช้งาน ย่าง ลีกเลี่ยงไม่ได้ใน ั ดุ
ประเภทที่คลื่น ิทยุ ามารถผ่านได้ ะด กโดยไม่มีการ
ูญเ ียพลังงาน ใด ั ดุเ ล่านี้เรียก ่า  รื  

 ากน าเทคโนโลยี าร์เ ฟไ ดี ( ) มาใช้กับ
ั ดุเ ล่านี้จะไม่มีผลเ ียต่ การใช้งาน ย่างไรก็ตามยังมี
ั ดุบางประเภทท่ีเป็น ุป รรคในการน าเทคโนโลยี าร์เ ฟ

ไ ดี ( ) มาใช้งาน ั ดุประเภทแรกเรียก ่า 
 ั ดุประเภทนี้จะ ักเ คลื่น ิทยุ รื ท าใ ้

คลื่น ิทยุกระจัดกระจาย กไป ่ น ั ดุ ีกประเภท
เรียก ่า  คลื่น ิทยุ ามารถที่จะผ่าน ั ดุ
ประเภทน้ีได้  และคลื่นที่ผ่านมานั้นจะถูกดูดซับไ ้ มด รื
ต้ ง ูญเ ียพลังงานมากในการที่จะทะลุผ่านได้ 

ั ดุแต่ละประเภทจะมีผลต่ คลื่น ิทยุ ย่างไรก็
ตาม ั ดุประเภท นึ่งจะมีผลคลื่น ิทยุแต่ละช่ งค ามถี่ที่
แตกต่าง กัน กล่า คื  ั ดุนั้น าจจะมีลัก ณะเป็น 

 ในคลื่นค ามถี่ นึ่ง ในขณะที่ ั ดุเดีย กันนี้
าจจะเป็น รื ในคลื่นค ามถี่

ในช่ ง ื่นก็ได้ ดังตั ย่างต่ ไปนี ้
ในระบบ  จะมี งค์ประก บ ลัก  ด้ ยกัน  

่ น คื  
. ป้าย (  )
. เครื่ ง ่านป้าย (  )
. าร์ดแ ร์ รื  ระบบท่ีใช้ประม ลผล 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Raspberry Pi 
เทคโนโลยี    

  เป็นบ ร์ดค มพิ เต ร์ขนาดเล็กที่ ามารถ
เช่ื มต่ กับจ ม นิเต ร์ คีย์บ ร์ด และเมา ์ได้ ามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานทางด้าน ิเล็กทร นิก ์ 
การเขียนโปรแกรม รื เป็นเครื่ งค มพิ เต ร์ตั้งโต๊ะขนาด
เล็ก   ร งรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (  

 ) ได้ ลายระบบ  

เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
.   คื ภา าที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภา า

นึ่ ง ซึ่ งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟ ร์ม 
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       ( )  

กล่า คื ามารถรันภา า  ได้ทั้งบนระบบ  
        

รื แม้แต่ระบบ  ีก ย่าง นึ่งภา าตั นี้เป็น 
 เ มื น ย่าง  ท าใ ้ทุกคน ามารถที่จะ

น า  มาพัฒนาโปรแกรมข งเราได้โดยไม่ต้ งเ ีย
ค่าใช้จ่าย และค ามเป็น   ท าใ ้มีคนเข้ามา
ช่ ยกันพัฒนาใ ้  มีค าม ามารถ ูงขึ้น และใช้งาน
ได้ค บคุมกับทุกลัก ณะงาน โค้ดข ง  ถูก ร้าง
ขึ้นมาจากภา าซี การประม ลผลจะท าในแบบ ินเท ร์พรี
เต ร์ คื จะประม ลผลไปทีละบรรทัดและปฏิบัติตามค า ั่ง
ที่ได้รับ   

. พีเ ชพี( ) คื  ภา าค มพิ เต ร์ประเภทโ เพน
ซ ร์ท (    )  า รับ
พัฒนา   แบบ  เมื่ เครื่ งบริการได้
รับค าร้ งจากผู้ใช้ก็จะ ่งใ ้กับ ตั แปลภา า ท า น้าที่
ประม ลผลและ ่งข้ มูลกลับไปยังเครื่ งข งผู้ใช้ที่ร้ งข  
ในรูปแบบ  ภาพ รื แฟ้ม  และรูปแบบ ื่น
ลัก ณะข งภา ามีรากฐานค า ั่งมาจากภา าซี ภา าจา า
(  ) และ ภา าเพิร์ล (  )ซึ่ง ภา า  นั้นง่ายต่
การเรียนรู้ ซึ่งเป้า มาย ลักข งภา านี้ คื ใ ้นักพัฒนา
เ ็บไซต์ ามารถเขียน เ ็บเพจ ที่มีค ามต บโต้ได้ ย่าง
ร ดเร็  

 เป็นภา าจ าพ ก    ค า ั่ง
ต่าง จะเก็บ ยู่ในไฟล์ที่เรียก ่า คริปต์ ( ) และเ ลาใช้
งานต้ ง า ัยตั แปลชุดค า ั่ง  

.    คื  ใช้  า รับตกแต่ง
เ ก าร  รื   รื   ใ ้มี น้าตา ี ัน 
ตั ัก ร เ ้นข บ พื้น ลัง ระยะ ่าง ล  ย่างที่ต้ งการ
และ ามารถตกแต่งเ ก าร  ด้ ยภา า  เ ง
ได้  

วัตถุประสงค ์
. เพื่ ะด กต่ การจัดการข้ มูล
. เพื่ เช่ื มประตูทุกประตูเข้าด้ ยกัน
. เพื่ เพ่ิมระดับค ามปล ดภัยข งประตู
. เพื่ ก า นด ิทธ์ิการใช้งาน

3. วิธีการด าเนินงาน
. ิเคราะ ์ ั ข้ ปัญ าที่ต้ งการพัฒนาใ ้ดียิ่งขึ้น

และ ะด กต่ การใช้งานแก่ผู้ใช้งาน 
. างแผนการด าเนินงาน

. ึก าเทคโนโลยีที่เกี่ย ข้ งที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

. ร บร มเ ก ารที่ เกี่ย ข้ งและ บถามค าม
ต้ งการ( ) ข งผู้ใช้งานจริง 

. ก า นดข บเขตและการท างานข งโปรแกรมที่
พัฒนา 

. ิเคราะ ์ น้าจ โปรแกรมใ ้ตรงตามค ามต้ งการ
ข งผู้ ใ ช้และ กแบบ น้าจ ข งโปรแกรม
( ) 

. กแบบฐานข้ มูลและเขียนเง่ื นไข ข้ ก า นด
ข งโปรแกรม(  ) 

. พัฒนาระบบ( )ท าการทด บระบบ
และการท างานข งระบบ(  ) ใน ่ นต่าง  

. ทดล งใ ้ผู้ใช้งาน ใช้จริง ท าการตร จ บพร้ มกับ
แก้ไขข้ บกพร่ ง 

. จัดท าเ ก าร รุปผลการท างาน

ขอบเขตโครงงาน 
ระบบประตู ัจฉริยะ าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ 

(    ) มีผู้ใช้งานระบบแบ่งเป็น  
่ นคื  ผู้ใช้ทั่ ไป ( ) และ ผู้ดูแลระบบ( ) ดัง

รายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 
่ นข งผู้ใช่ทั่ ไป 

. ามารถเข้าใช้งาน ้ งโดยเปิดประตูผ่าน
าร์เ ฟไ ดีได้ (  )

. ามารถดู ันที่และเ ลาการเข้าใช้งาน ้ ง
ข งตั เ งได้ (  )

่ นข งผู้ดูแลระบบ 
. ามารถเพิ่ม าร์เ ฟไ ดีได้ (  )
. ามารถจัดการก า นด ิทธิ์การเข้าใช้ ้ งได้

(  )

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบทจะกล่า ถึงค าม ัมพันธ์ข งระบบการ

ท างานข งระบบงานใ ม่ ่ามี กระบ นการท างานและ
บุคคลที่เกี่ย ข้ งกับระบบ ย่างไรบ้างทั้งยังแ ดงใ ้ถึง
เ ้นทางการไ ลข งข้ มูล ซึ่งมีรายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 

ผู้ดูแลระบบ( ) คื  บุคคลที่ ามารถบุคคลที่จะ
ท า น้าที่การเพิ่มลบแก้ไขข้ มูลต่าง ข งระบบประตู
ัจฉริยะ 
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       ( )  

ผู้ใช้งานทั่ ไป( ) คื  บุคคลทั่ ไปที่ ามารถใช้งาน
ระบบประตู ัจฉริยะและ ามารถดูประ ัติการใช้งานข งตั
บุคคลนั้นผ่านเ ็บบรา ซ ร์ 

รูปที่ . แ ดงแผนภาพบริบท (  ) 

4. ผลการด าเนินงาน
หลักการท างานของระบบประตูอจัฉริยะ
ระบบประตู ัจฉริยะได้ถูกพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ

ลีนุกซ์( ) ใช้แพลทฟ ร์มข งไพท น( ) และใช้
รา เบ รี่พาย(  ) ในการเก็บข้ มูลการใช้งาน
ประตู ัจฉริยะข งแ ดมิน( )และใช้เก็บฐานข้ มูล
 าร งในกรณีที่เกิด ินเท ร์เน็ตมีปัญ าติดต่ กับเซิร์ฟเ ร์

ไม่ได้และเป็นตั กลางค ย ื่ ารระ ่าง  กับประตู 
ระบบประตู ัจฉริยะใช้โปรโตค ล  เป็นตั กลาง

ระ ่างบุคคลกับรา เบ รี่พายเพื่ ั่งใ ้ประตูเปิด รื
ประตูปิด โดยมีรูปแบบการ ่งแบบ   ากเกิดปัญ า
ด้าน ินเท ร์เน็ต ประตู าจจะเปิดขึ้นเ งผิดเ ลาจะท าใ ้
ระบบเกิดค ามไม่ปล ดภัย 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าระบบประตูอัจฉริยะ 
.  ใช้ในการ แกนผ่านเข้าประตู

รูปที ่ . ภาพ  ที่ใช้ในการ แกนผ่านเข้าประต ู

. กล่ งแมกเนติกค นแทคเต ร์ (
) กับแบตเต รี ่( ) 

รูปที ่ . กล่ งแมกเนติกค นแทคเต ร์กับแบตเต รี ่

. เครื่ ง ่านป้ายค ามถี่ 

รูปที ่ . เครื่ ง ่านป้ายค ามถี่  

. รา เบ รี่พาย(  ) ค นเ ร์เต ร์
( ) ดีเลย์( ) 
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       ( )  

รูปที ่ . กล่ งรา เบ รี่พาย 

หน้าจอการเข้าใช้งานประตูอัจฉริยะ 
แ ดงภาพการท างาน และการก า นด ิทธิ์การเข้าใช้

งานประตู ัจฉริยะ ามารถเลื กก า นด ิทธิ์ผู้ใช้งานที่
ต้ งการใช้งาน แล้ ท าการบันทึกข้ มูล ดังรูปที่  

รูปที่ . แ ดงตารางการก า นด ทิธ์ิเข้าใช้งาน 

แ ดงภาพการค บคุมประตู ัจฉริยะเพื่ ระบบจะได้
ตร จ บประตู ัจฉริยะและเลื กค บคุมประตูที่จะท า
การใช้งาน ดังรูปที่  

รูปที่ . แ ดงภาพการค บคุมประตู ัจฉริยะ 

แ ดงภาพ ถานะข งประตู ัจฉริยะเพื่ ระบบจะได้
ตร จ บ ถานะข งประตู ัจฉริยะและเลื กค บคุมประตู

ที่จะท าการใช้งาน ถานะแถบ ีแดง คื ประตูปิด ยู่และไม่
มีการใช้งาน ดังรูปที่  

รูปที่ . แ ดงภาพ ถานะประตู จัฉริยะ 

ฐานข้ มูลข งระบบประตู ัจฉริยะ แ ดงใ ้เ ็น ่าแต่ละ
่ นเช่ื โยงกัน ย่างไรบ้างและมีการท างานแบบใดดงัรูปที่  

รูปที่ . แ ดงภาพฐานข้ มลูข งระบบประตู ัจฉริยะ 

5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการด าเนินงาน
ผลการทด บการท างานระบบประตู ัจฉริยะ ามารถ

ท างานได้ตาม ัตถุประ งค์การท างานท่ีตั้งไ ้ ามารถใช้บัตร 
 แกนเข้า กประตูได้ ระบบ ามารถท าการเปิด ปิด

ประตูได้ถูกต้ ง ระบบ ามารถ ่งข้ มูลไปที่ เซิร์ฟเ ร์ได้ 
ามารถตร จข้ มูลย้ น ลังได้ ามารถ ั่งงานผ่าน เ ็บ

เซิร์ฟเ ร์ได้ 
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       ( )  

ข้อเสนอแนะ 
. ป้ งกันการคัดล กบัตร   โดยการเพิ่มเลข 

เข้าไปเช่น เพิ่มเลขครั้งที่ผลิต เลขรุ่นข งบัตร รื  
เลขท่ีโรงงาน 
. น าตาราง นมาเช่ื มโยงกับก า นด ิทธิ์เ ลาเข้าใช้

งาน 
. ถานะประตูเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนค่าตล ดเ ลา

โดยไม่ต้ งรีเฟรช น้า 
. ถานะประตูแ ดงผลเป็นแบบ มิติ รื  มิติ

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงการในครั้งน้ีประ บผล  าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี ด้ ย

ค ามกรุณาจากคณะ ิทยา า ตร์ ที่ช่ ย นับ นุนในทุก
ด้าน  ข ข บพระคุณคณะ าจารย์ประจ า าขา ิชา
ิทยาการค มพิ เต ร์ทุกท่าน ที่ค ยใ ้ค ามช่ ยเ ลื และ

ใ ้ค าแนะน า ร มทั้งค าปรึก าซึ่งเป็นแน ทางในการ
ด าเนินงานมาโดยตล ด และใ ้ค ามรู้และค าติชมต่าง  
เพื่ น ามาใช้ในการพัฒนาโครงงาน ข บคุณบุคลากรทุกท่าน 
ที่ค ยช่ ยเ ลื  าน ยค าม ะด กในการท างาน 

. เอกสารอ้างอิง
 . . . แ ล่งที่มา

 :// . . /
/ 
( ันท่ี ืบค้น  กันยายน ) 

 . . . แ ล่งที่มา 
:// . . / / 

( ันท่ี ืบค้น  กันยายน ) 
 . /. . แ ล่งที่มา 

 :// . / /
/ .  

( ันท่ี ืบค้น  กันยายน ) 
 . . . . แ ล่งที่มา 

 :// . . / / /
.  

  ( ันท่ี ืบค้น  กันยายน พ. . ) 
  . .  . แ ล่งที่มา 

:// . . / 
( ันท่ี ืบค้น  กันยายน พ. . ) 

 . . .  . แ ล่งที่มา 
 :// . . / /

/ /
/

 
 ( ันท่ี ืบค้น  กันยายน พ. . ) 

 เกร็ดค ามรู้. .  . แ ล่งที่มา 
:// . .

/ / 
( ันท่ี ืบค้น  กันยายน พ. . ) 
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ระบบระบุบุคคลด้วยอาร์เอฟไอดี 
Personal Identification System Using RFID 

นายณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์,นางสาวอัญชลี แสนเหมือน 
นายกิตติกร หาญตระกูล,นายสนิท สิทธิ และนายพาสน์ ปราโมกข์ชน 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Tongklub55@gmail.com, Seanmuan@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การเช็คชื่อบัณฑิตในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรเป็นกระบวนการ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับ

พระราชทานที่เกิดขึ้นทั้งในวันรับจริง

และวันซ้อม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มี

ความส าคัญเพราะสามารถตรวจนับ

จ านวนบัณฑิตและปอ้งกันข้อผิดพลาด

ในการจัดล าดับบัณฑิตให้ตรงตาม

ปริญญาบัตร โดยปกติแลว้การเช็คชื่อ

กรรมการจะใช้กระดาษเช็คชื่อซึ่งเป็น

วิธีการที่ใช้เวลายาวนานและอาจมี

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากจ านวนบัณฑิตที่

มีจ านวนมากการระบุตัวตนบัณฑิตโดย

อัตโนมัติจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ในป ี2558

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีการใช้ระบบ

ระบุตัวตนบัณฑิตอัตโนมัติโดยใช้

เทคโนโลยีบาร์โค้ดในการตรวจสอบ

รายชื่อบัณฑิตเพื่อแก้ปัญหาการใช้

กระดาษตรวจสอบรายชื่อซึ่งระบบ

สามารถลดเวลาการเช็คชื่อลงไปได้

เป็นอย่างมาก แต่ระบบเช็คชื่อบัณฑิต

ด้วยเทคนิคบาร์โค้ดยังคงมี

ข้อผิดพลาดในกรณีที่ต้องหันบาร์โค้ด

ให้ตรงจุดสแกนเพื่อตรวจสอบ ถ้าการ

สแกนไม่สามารถอ่านได้เต็มทั้งแถบ

บาร์โค้ด หรือแถบมีการช ารุดอาจท า

ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสแกนและค้น

       ( )  
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ไม่พบข้อมูลของบัณฑิต ท าให้ผู้ใช้งาน

ยังไม่มีความสะดวกเพียงพอ ด้วยเหตุน้ี

ผู้พัฒนาจึงได้น าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

มาใช้ในการระบุตัวตนบัณฑิตเนื่องจาก

เป็นเทคโนโลยีท่ีแม่นย ากว่าบาร์โค้ดและ

มีราคาต่อชิ้นที่ ถูกกว่า  นอกจากนี้

ผู้พัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบท่ีมีอยู่

เดิมโดยน าบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์

อาดูโนที่มีอัตราการใช้พลังงานนอ้ยและ

ราคาต่ าแต่ยังคงมีความสามารถใน

การประมวลผลที่เหมาะสมมา

ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอ

ดีเพื่อพัฒนาเครื่องมืออ่านบัตรอาร์เอฟ

ไอดี และระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้จะใช้

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิว

แอลในส่วนการจัดการข้อมูลบัณฑิตที่

ได้จากการอ่านบัตรอาร์เอฟไอดี

คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาในดา้น

ต่างๆ เช่นก าหนดการเข้าใช้งานเป็นวัน 

/ เวลา การก าหนดสิทธิก์ารเข้าใช้งาน

ในแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การ

ตรวจสอบยอ้นหลังการเข้าใช้งานแต่ละ

จุด และการควบคุมประตูระยะไกล  

ค าส าคัญ : สแกน 

Abstract 

Roll-call in the graduation ceremony is a 
procedure forgraduate checking who is 
present and who is not present at both 
graduation rehearsal and ceremony.This 
procedure is important because it has to 
correctly count a number of present 
graduates for prevention the problem in the 
diploma order. Typically, the committees in 
the graduation ceremony have used paper-
list checking for taking roll procedure 
which takes quite a long time and some 
errors may occur because of a huge 
number of graduates. Thus, the automatic 
graduate identification is necessary. In 
2015, Maejo University has applied the 
automatic graduate identification in the 
graduation ceremony using barcode 
technology for taking roll graduates 
instead of paper list checking. This system 
can extremely reduce roll-call time. 
However, the roll-call procedure based on 
barcode technique also has errors.In case, 
that graduates must turn the barcode 
correctly for scanning and checking. If the 
scanner cannot completely read full of 
barcode strip or the barcode is damaged, 
scanning is error and the system cannot 
identify the graduate.  In other words, the 
automatic graduate identification is 
promising for taking roll procedure but 
using barcode technology is not suitable 
for practice.  Therefore, a technology of 
RFID is applied to automatically identify 
graduates in this study, because this 
technology is more reliable and accurate 
while cost per piece is not 
different.Moreover, the proposed system is 
further developed by using Arduino board, 
which is a low power consumption and cost 
microcontroller whereas its processing 
ability is also sufficient.  Both of two 
technologies mentioned above are 
integrated together to develop a proposed 
RFID reader. In additional, the database 
management software in the proposed 
system is MySQL for handling information 

       ( )  
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of whole graduates which synchronizes with 
the RFID reader. 

Key Words: scan

1. บทน า
 สมัยก่อนการเช็คชื่อบัณฑิตจะใช้การ

เช็คชื่อดว้ยกระดาษซึ่งจะใช้เวลาในการ

เช็คชื่อนานและพบปัญหาต่างๆ เช่นการ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตตอ้งใช้เวลาใน

การตรวจสอบ และหากมีบัณฑิตขาด

ซ้อมก็ต้องมีการเลื่อนชื่อขึ้นตามจ านวน

คนท่ีขาดจึงไม่สามารถตรวจสอบที่น่ัง

ของตนเองได้ อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้

กับวันรับปริญญาจริงซึ่งจะไม่สามารถ

ระบุที่น่ังของบัณฑิตได้ 
 ต่อมาเม่ือ ปี2558มีการใช้บาร์ โค้ด

ในการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเพื่อ

แก้ปัญหาการใช้กระดาษตรวจสอบ

รายชื่อในข้างต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบ

ได้ดีและแก้ปัญหาได้ทุกจุดแต่อาจจะมี 

ข้อผิดพลาดจากการตรวจจากบาร์โค้ด

ได้ เพราะต้องหันบาร์โค้ดเพื่อ

ตรวจสอบ ถ้าบาร์โค้ดไม่เรียบหรือโดน

น้ าจะไม่สามารถสแกนได ้
 ดังนั้นโครงงานนี้จึงเลือกท าระบบ

ระบุบุคคลด้วยอาร์เอฟไอดีกรณีศึกษา 

งานพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้การตรวจสอบ

รายชื่อบัณฑิตแบบใหม่โดยการใช้ 

RFID ในการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

แบบคลื่นแม่เหล็ก จะมีความสะดวก 

รวดเร็ว และแม่นย าในการตรวจสอบ

รายชื่อ และอาจจะน าไปต่อยอดเพ่ือ

พัฒนาไปใช้จริงต่อไป 

2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพมากมาย ซึ่ง

เทคโนโลยี RFID เป็นเทคโนโลยีท่ีเป็น
มาตรฐานสากลมีการน ามา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการ

เช็คชื่อบัณฑิต บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังมี

การพัฒนาเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยี

อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้

มองเห็น และติดตามเข้าซ้อมของ

บัณฑิตได้ตลอด 
เทคโนโลยี RFID สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบท้ังใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

จากการวิจัยพบว่า มูลค่ารวมตลาด

ทั่วโลกของ RFID มีอัตราที่สูงและ
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เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในป ีพ.ศ. 

2550 ตลาดอุตสาหกรรม RFID ใน
โลกมีมูลค่าสูงถึง 3,800 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และคาดว่าในป ีพ.ศ. 2555 จะ
มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 8,400 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ดังนั้นตลาด

อุตสาหกรรม RFID จึงถือว่าเป็น

ตลาดเทคโนโลยีท่ีเติบโตสูงมาก

เช่นเดียวกับตลาดอุตสาหกรรม

โทรศัพท์เคลื่อนที่และตลาด

อุตสาหกรรมรถยนต์ ส าหรับตลาด 

RFID ในประเทศไทยพบว่ามีการน า 

RFID ไปประยุกต์ใช้งานในหลายๆ 

ด้าน ได้แก่ การผลิตในอุตสาหกรรม , 
การประยุกต์ใช้กับห่วงโซ่อุปทานและโล

จิสติกส์ , การควบคุมการเข้า-ออก , 
การปศุสัตว์ , และการเงิน เป็นตน้ โดย
จากสถิติในป ีพ.ศ. 2548 มูลค่าตลาด
ของ RFID ในประเทศไทย (ทั้งส่วนที่

ผลิตเองในประเทศและน าเข้า) มีมูลค่า

ประมาณ 856.2 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 1.07 ของตลาด RFID ทั่ว
โลก และมีมูลค่าเพ่ิมเป็น 1,827.3 ล้าน
บาทในป ีพ.ศ. 2550 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือและ

เทคโนโลยี ที่ใช้ในการศึกษา 
1. ฮาร์ดแวร์
-Arduinoใช้ส าหรับสื่อสารควบคุม
กับอุปกรณ์ 
-ตัวอ่านอาร์เอฟไอดี ใช้ส าหรับอ่าน
บัตร RFID 
-RFIDใช้ส าหลับสแกนชื่อ 
-NFC Readerใช้ส าหรับอ่านบัตร 
RFID 
2. ซอฟต์แวร์
- โปรแกรม My SQLใช้ส าหรับเป็น
ฐานข้อมูล 
- โปรแกรม Microsoft Office 
Word 2007ใช้ส าหรับเป็น
เครื่องมือในการสร้างรายงาน 
- VisualParadiagramใช้ส าหรับ

ในการออกแบบ(UML) 
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google 
Chromeใช้ในการแสดงผลข้อมูล
เว็บไซต์ 
 -
Appserv(Apache,MySQL,php
MyAdmin)ใช้เป็นเครื่องมือช่วย
จัดการฐานข้อมูล 
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- โปรแกรมDreamweaverใช้ในการ
พัฒนาระบบ 
- โปรแกรมFlip เวอร์ชัน 3.4.7ใช้ใน
การhack บอร์ด Arduino 
3. เทคโนโลยีท่ีใช้พัฒนา

- เอชทีเอ็มแอล( HTML)ใช้ในการ
ออกแบบพัฒนาโครงสร้างเว็บเพจ 
- พีเอชพ(ีPHP) เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
พัฒนาระบบ 
- ซีเอสเอส(CSS)  ใช้ในการจัด

ส่วนประกอบของหนา้จอเว็บไชต์ 
- จาวาสคริปต์ ( Java Script)ใช้
ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล 
- เจคิวรี่(Jquery) ใช้ในการเขียน
ฟังก์ชันจาวาสคริปมาใช้งาน 
- เอแจ็กซ์(AJAX) เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การพัฒนาระบบ 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาตน้แบบ RFID ในการ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต 
2.เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
รายชื่อบัณฑิตที่รวดเร็วและแม่นย า

ขึ้น 

3.เพ่ือเก็บข้อมูลบัณฑิตที่มาซ้อม

หรือไม่มาซ้อมรับปริญญา 

3. วิธีการด าเนินโครงการ 
1. วิเคราะห์หัวข้อปัญหาที่

ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและ

สะดวกต่อการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน 
2. วางแผนการด าเนินงาน

3. ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องที่ใช้

ในการพัฒนาระบบ 
4. รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง

และสอบถามความต้องการ

(requirement) ของผู้ใช้งานจริง
หรือผู้ทดลอง 
5. ก าหนดขอบเขตและการท างาน

ของโปรแกรมที่พัฒนา 
6. วิเคราะห์หน้าจอโปรแกรมให้

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

และออกแบบหน้าจอของโปรแกรม

(Design) 
7. ออกแบบฐานข้อมูลและเขียน

เง่ือนไข ข้อก าหนดของโปรแกรม

(Functional Specification) 
8. พัฒนาระบบ(Developer)ท า
การทดสอบระบบและการท างาน
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ของระบบ(Unit Test) ในส่วน
ต่างๆ 
9. ทดลองให้ผู้ใช้งาน ใช้จริง ท า

การตรวจสอบพร้อมกับแก้ไข

ข้อบกพร่องจัดท าเอกสารสรุปผล

การท างาน 
ขอบเขตโครงงาน 
ระบบเช็คชื่อบัณฑิตแบ่งผู้ใช้เป็น 3 

ประเภท ดังนี้ 
1.ส่วนของผู้ดูแลระบบ(Admin)
 1.1 สามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้( View 
Web Page) 
 1.2 สามารถเข้าสู่ระบบได้( Login) 
 1.3 สามารถออกจากระบบได้ 

(Logout) 
 1.4 สามารถตรวจสอบการเข้า

ซ้อมของบัณฑิตได้ ( Check 
Training of Graduate) 
 1.5 สามารถจัดการข้อมูลบัณฑิต

ได้ ( Manage Graduate 
Information) 
  1.5.1 สามารถเพ่ิมข้อมูลของ

บัณฑิตได้ ( Add Graduate 
Information) 

  1.5.2 สามารถลบข้อมูลของ

บัณฑิตได้ ( Delete Graduate 
Information) 
  1.5.3 สามารถแก้ไขข้อมูลของ

บัณฑิตได้ ( Edit Graduate 
Information) 
  1.5.4 สามารถค้นหาข้อมูล

ของบัณฑิตได้ ( Search 
Graduate Information) 
2.ส่วนของสตาฟ (Staff)

2.1 สามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้

(View Web Page) 
2.2 สามารถเข้าสู่ระบบได้

(Login) 
2.3 สามารถออกจากระบบได้ 

(Logout) 
2.4 สามารถตรวจสอบการเข้า

ซ้อมของบัณฑิตได้ ( Check 
Training of Graduate) 

2.5 สามารถเพ่ิมรหัส RFID ให้

บัณฑิตได้(Add RFID) 
3. ส่วนของบัณฑิต (Graduate)

3.1 สามารถเข้าสู่ระบบโดยการ

สแกน RFID หรือใส่รหัสนักศึกษา

ได(้Login) 

       ( )  

1766



3.2 สามารถออกจากระบบได้ 

(Logout) 
3.3 สามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้(View 

Web Page) 
3.4 สามารถตรวจสอบล าดับท่ี

นั่งตัวเองได้ (CheckSeat) 

4. ผลการด าเนินงาน
1. ผู้ใช้มีความสะดวกรวดเร็วในการ

ใช้งาน 
2. ลดความล่าช้า หรือ ข้อผิดพลาด

ในการตรวจสอบรหัสของบัณฑิต 
3. สามารถเป็นตน้แบบเพ่ือใช้แทนการ

สแกนแบบบาร์โค้ดได้ 
4. สามารถตรวจสอบจ านวนที่แน่ชัด

ของบัณฑิตได้ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าระบบระบุ

บุคคลด้วยอาร์เอฟไอดี 
1.RFID ใช้ในการสแกนนักศึกษา

รูปที ่1. ภาพ RFID ที่ใช้ในการสแกน
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา 

2.เครื่องอ่านปา้ยความถ่ี RFID

รูปที ่2. เครื่องอ่านปา้ยความถ่ี 
RFID 

3. Microcontroller Arduino

รูปที ่3. Microcontroller 
Arduino 
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4. เครื่องสแกน RFID ต่อกับสาร์
ทโฟน โดยใช้สาย OTG

รูปที ่4. เครื่องสแกน RFID 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรติดป้ายบอกให้ชัดเจนว่าให้

ทาบตรงจุดไหน 
2. ระบบควรมีทั้งการสแกนและการ

กรอกรหัสได้ด้วย 
3.ถ้าหากว่างบัตรค้างไว้ ให้อ่านครั้ง

เดียว แก้ไขที่ อาดูโน 

5.กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้ส าเร็จได้ด้วยความ

กรุณาจากอ.ดร.กิตติกร หาญตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

คอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สนิท  สิทธิ และ

อ.ดร.พาสน์ปราโมกข์ชนอาจารย์ที่คอย

ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา ซึ่งเป็น

แนวทางในการด าเนินงานมาโดยตลอด 

ผู้จัดท าโครงงานขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอบคุณ อ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการ

ต่อบอร์ดArduinoและให้แนะน าความ
ต้องการในการใช้งานโครงงานเป็น

อย่างดี ขอขอบพระคุณอาจารย์

ประจ าสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ให้ความรู้ 

ความช่วยเหลือ ค าแนะน า และค าติชม 

เพ่ือน ามาใช้ในการท าโครงงาน 
 ท้ายที่สุดน้ี ขอขอบพระคุณ บิดา 

มารดา ที่คอยดูแล คอยให้ก าลังใจ 

ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดีเสมอมา

ความส าเร็จที่ได้รับจากโครงงานนี้ ขอ

มอบแด่บุพการีและผู้มีพระคุณทุกท่าน 

และทางผู้จัดท าหวังว่า โครงงานนี้จะ

เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง 

6. เอกสารอ้างอิง
[1] http://arduino.cc/en/Refer 
ence/Libraries. 

(วันที่สืบค้น 25 สิงหาคม พ.ศ. 

2558). 
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[2] http://lecture.cs.buu.ac.th/ 
~s45213/database/MySQL.doc 

(วันที่สืบค้น 18 ตุลาคม พ.ศ. 

2558). 
[3] http://thaieasyelec.com/ 
article-wiki/basic-
electronics/rfid-basic.html 

(วันที่สืบค้น 25 สิงหาคม พ.ศ. 

2558). 
[4] https://th.wikibooks.org/ 
wiki/ภาษาพีเอชพี 

(วันที่สืบค้น 25 สิงหาคม พ.ศ. 

2558). 
[5] https://th.wikipedia.org/wiki 
/เอแจ็กซ์ 

(วันที่สืบค้น 18 ตุลาคม พ.ศ. 

2558). 
[6] http://www.ecti-thailand 
.org/emagazine/views/60 

(วันที่สืบค้น 25 สิงหาคม พ.ศ. 

2558). 
[7] http://www.enjoyday.net/ 
webtutorial/css/css_chapter0
1.html

(วันที่สืบค้น 25 สิงหาคม พ.ศ. 

2558) 

[8] http://www.filefacts.com 
/flip-345-info 

(วันที่สืบค้น 18 ตุลาคม พ.ศ. 

2558). 
[9] http://www.hellomyweb 
.com/index.php/main/vote/
34 

(วันที่สืบค้น 25 สิงหาคม พ.ศ. 

2558). 
[10] http://www.mdsoft.co.th 

(วันที่สืบค้น 25 สิงหาคม พ.ศ. 

2558). 
[11] http://www2.cvc.ac.th/ 
trsai/it51/39012009/JavaScrip
t.doc

(วันที่สืบค้น 25 สิงหาคม พ.ศ. 

2558). 
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ระบบซอฟต์แวร์ส าหรับควบคุมก๊อกน้ าอัตโนมตัิแบบออนไลน์ 
Online Faucet Control Software 

นาง า ข ัญนคร ปานิเ น  นาง า จุฑาพร ิง ์ท ง 
ดร.ป ีณ  เขื่ นแก้  ดร. นทิ ิทธิ และ ดร. น ิ ตันติธารานุกุล 

าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ ม า ิทยาลัยแม่โจ ้
. . .  

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนน้้าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ 

โดยกิจกรรมหนึ่งที่ท้าให้เกิดการสูญเสียน้้า คือ “การล้าง
มือ” เมื่อเราหมุนเปิดปิดก๊อกหรือลืมปิดก๊อกน้้า 

ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
ควบคุมก๊อกน้้าอัตโนมัติแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อใช้ควบคุม
รูปแบบการไหลของก๊อกน้้าอัตโนมัติที่สั่งการจากซอฟต์แวร์
ได้โดยตรง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ ใช้และ
ปริมาณน้้าที่ใช้ แสดงผลได้แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรโตคอลเอ็มคิวทีทีเป็นฐานในการ
สื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  

จากผลการทดลองพบว่าซอฟต์แวร์สามารถแสดงผล
สถานะการใช้งานได้อย่างเรียลไทม์ โดยค่าเฉลี่ยของการ
ตอบสนองในการแสดงผลไม่เกิน 2 วินาที การทดลองได้
ทดสอบปรับเปลี่ยนรูปแบบของการไหลของน้้า 2 รูปแบบ
คือ การไหลต่อเนื่องและการไหลแบบหยุดเป็นจังหวะ
ระหว่างล้างมือ พบว่าการไหลแบบหยุดเป็นจังหวะสามารถ
ประหยัดน้้าได้ร้อยละ 15 จากการไหลต่อเนื่อง ต่อการล้าง
มือ 1 ครั้ง เมื่อทดสอบการใช้ซอฟต์แวร์กับผู้ใช้จ้านวน 20 
ราย พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในด้านการใช้งาน ด้าน
การออกแบบและด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.1 จากเต็ม 5 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

ค าส าคัญ: เ ็บไซต์  เซ็นเซ ร์  ก๊ กน้้า  ดิจิทัล  เรียลไทม์ 

Abstract 
 Nowadays, droughts are happening in many 
regions. The cause of loss of some water is a 
“rinsing”. In the rinsing process, some water are 
loosed when we turn on, turn off or forget to turn 
the faucet off. 
 So, in this work we propose the online control 
system for automatic faucet to control the flow 
of water and to collect the data of user’s 
behavior and amount of used water. Moreover, 
the software can display the status of the faucets 
in real time on the internet using the MQTT 
protocol to be the base of communication 
between hardware and software. 
 The experimental result shows that the 
proposed software can display the status of the 
faucet in real time. The average of response time 
is two seconds.  We test to control the faucet in 
two patterns of water flow. The first one is the 
continually flow and the last one is the flow that 
pauses the faucet intermittently. We found that 
the last one can help to save 15 % of water for a 
rinsing. Then the software is tested by 20 users. 
The result shows that it has the high average 

       ( )  
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score of usability, design and the benefits, 4.15 
from 5 with 0.74 of standard deviation. 

Keywords:      
 

1. บทน า
ิกฤติปัญ าด้านการขาดแคลนน้้านับ ันจะท ีค าม

รุนแรงมากยิ่งขึ้น เ ตุ ันเนื่ งมาจาก ภาพแ ดล้ มทาง
ธรรมชาติข งโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ่งผลใ ้ฝนไม่ตกต้ ง
ตามฤดูกาล ท้าใ ้การบริ ารจัดการน้้าในภาพร มท้าได้ยาก
ยิ่ง เนื่ งจากไม่ ามารถคาดการณ์ล่ ง น้าถึงปริมาณน้้าฝน
ได้ ย่างแม่นย้า จึงท้าใ ้เกิด ภา ะการขาดแคลนน้้า ย่าง
นักข้ึนใน ลายพื้นท่ี  

ด้ ยเ ตุดังกล่า นี้ การประชุมคณะกรรมการทรัพยากร
น้้าแ ่งชาติ ครั้งที่ /  เมื่ ันพุธที่  กรกฎาคม 

 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเ ก ประยุทธ์ จันทร์โ ชา) 
เป็นประธาน มีมติใ ้ทุก น่ ยงานภาครัฐด้าเนินมาตรการ
ประ ยัดน้้า ย่างเร่งด่ น โดยตั้งเป้าลดปริมาณการใช้น้้าลง
ย่างน้ ยร้ ยละ  เพื่ ช่ ยบรรเทาปัญ า ิกฤตการขาด

แคลนน้้าและ ร้างค ามเ ม ภาคระ ่างภาค ่ นต่าง  ใน
การลดปริมาณการใช้น้้าและปลูกฝังค่านิยมร่ มกันในการใช้
น้้า ย่างมีประ ิทธิภาพ 

เพื่ น งมติดังกล่า  คณะผู้ ิจัยจึงได้เล็งเ ็นถึงการน้า
เทคโนโลยีด้านค มพิ เต ร์เข้ามาใช้ในการจัดการการใช้น้้า
ข ง ่างล้างมื  โดยมี ้ งน้้า าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ 
คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยแม่โจ้  เป็นกรณี ึก า 
เนื่ งจากเป็น ถานที่ที่มีนัก ึก า คณาจารย์ และบุคลากร 
ใช้ ้ งน้้า ดังนั้นปริมาณการใช้น้้าต่ ันจึงมีปริมาณที่ ูง 
และเมื่ ผู้ใช้ได้ใช้ ้ งน้้าเ ร็จเรียบร้ ย ก่ น กจาก ้ งน้้า
จะต้ งล้างมื ก่ นเ ม  ซึ่งการ ิ้นเปลื งน้้าในกระบ นการ
ล้างมื นี้เกิดขึ้นเป็นจ้าน นมาก การ ูญเ ียน้้าโดยเปล่า
ประโยชน์เริ่มขึ้นตั้งแต่ผู้ใช้ มุนก๊ กเพื่ เปิดน้้าและเมื่ ล้าง
มื เ ร็จจะต้ งเ ื้ มมื เพื่ มุนก๊ กเพื่ ปิดน้้า ีกครั้ง จาก
จุดนี้เ ง คณะผู้ ึก าได้ ้าร จและพบ ่าปริมาณน้้าจะยิ่ง

ูญเปล่ามากขึ้น ากประเภทข งก๊ กน้้าเป็นแบบเกลีย
มุนแทนที่จะเป็นแบบคันโยก เพราะต้ งใช้เ ลามากก ่า  

ถึง  ินาทีในการ มุนปิดจน นิททุกครั้ง ซึ่งในระ ่างนี้จะ
เ ียน้้าไปเป็นจ้าน นมาก และจะยิ่งมากขึ้น ากมีจ้าน นผู้
เข้าใช้ ้ งน้้าต่ ันเป็นจ้าน นมาก พร้ มกันนี้ก็มีผู้ใช้ที่ลืม
ปิดก๊ กน้้า รื ปิดก๊ กน้้าไม่ นิทเมื่ ใช้เ ร็จ ีกด้ ย 

ด้ ยเ ตุดังกล่า  คณะผู้ ึก าได้เล็งเ ็นถึงการน้าเ า
เทคโนโลยีด้านค มพิ เต ร์เข้ามาใช้เพื่ ใ ้การค บคุม
กระแ น้้าข งก๊ กน้้าเป็นไป ย่าง ัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่
จ้าเป็นต้ ง ัมผั กับตั ก๊ กน้้า โดยระบบจะเปิด/ปิด น้้าใ ้
ย่างเ มาะ มโดย ัตโนมัติ ผู้บริ าร ามารถดู ถานะก๊ ก

น้้า ค บคุมการเปิด/ปิด ผ่านทาง น้าเ ็บไซต์ ได้ ย่าง
เรียลไทม์ และดูรายงานการใช้น้้าได้ ซึ่งน กจากจะช่ ยใ ้
ามารถประ ยัดน้้าได้แล้  ยังช่ ยในเรื่ งข ง ุข นามัย

และป้ งกันการแพร่กระจายข งเชื้ โรคเนื่ งจากเป็นระบบ
ที่ผู้ใช้น้้าไม่จ้าเป็นต้ ง ัมผั กับตั ก๊ กน้้า ซึ่งจะ ามารถ
ต บโจทย์ด้านการประ ยัดน้้าได้เป็น ย่างดี พร้ มทั้งยัง

ามารถดู าร นเท การใช้น้้ าในรูปแบบดิจิทัลผ่าน
เครื ข่าย ินเต ร์เน็ตเพื่ ใช้ างแผนการใช้น้้าข ง งค์กรได้
ีกด้ ย 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
) เพื่ พัฒนาระบบซ ฟต์แ ร์เพื่ แ ดง าร นเท ใน

การใช้ใช้งานก๊ กน้้าและปริมาณน้้าที่ ามารแ ดงผลได้
ย่างเรียลไทม์ พร้ มท้ัง ามารถค บคุมรูปแบบการไ ลข ง

น้้าได้จากระบบซ ฟต์แ ร์โดยตรง 

3. งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบค บคุมกระแ น้้า ัตโนมัตินี้ ได้แบ่ง

่ นข งเทคโนโลยีที่ เกี่ย ข้ ง กเป็น าม ่ น  ซึ่ ง
ประก บด้ ย ระบบซ ฟต์แ ร์ าร์ดแ ร์และระบบการ
ื่ ารข้ มูล โดยมีรายละเ ียดดังนี้ 

3.1. ระบบซอฟต์แวร์  
) เ ็บซ็ กเก็ต ( )

       ( )  
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เ ็บซ็ กเก็ตเป็นเทคโนโลยี นึ่งที่มีประ ิทธิภาพและ
ประยุกต์ใช้ใ ้เกิดประโยชน์ได้ ลายด้านซึ่งปัจจุบันเริ่มถูก
น้ามาใช้งานโดยผู้ใ ้บริการบน ินเต ร์เน็ตรายใ ญ่ ลาย
ราย  เช่น เฟ บุ๊ค ( ) กูเกิลพลั  (  

) และท ิตเต ร์ ( ) เป็นต้น ซึ่งได้ถูกน้ามาใช้ใน
่ นข งระบบแชท ( ) และระบบแจ้งเตื น เพื่ ใ ้มี

การต บ น งต่ ผู้ใช้ในแทบจะทันทีทันใด เช่น เมื่ ผู้ใช้ราย
นึ่ง ่งข้ ค ามแก่ผู้ใช้ ีกราย นึ่ง ระบบจะขึ้นข้ ค ามแจ้ง

เตื น ่ามีข้ ค ามเข้าโดยทันที ทั้ งนี้ เ ็บซ็ กเก็ตเป็น
เทคโนโลยีเพื่ ใช้ ้า รับการติดต่ ื่ ารระ ่าง เ ็บ
เซิร์ฟเ ร์ (  ) กับ ไคลเ นต์ ( ) แบบ
เรียลไทม์ โดยการท้างานข งเ ็บซ็ กเก็ตจะเป็นการร รับ
ข้ มูลจากทางฝั่งเ ็บเซิร์ฟเ ร์ (  ) ตล ดเ ลา
ลังจากท่ีได้ ่งค้า ั่งติดต่ ไปยังฝั่งเซิร์ฟเ ร์แล้ จนกระทั่ง

ทั้งคู่ ยุดการติดต่   
ด้ ยเทคโนโลยีเ ็บซ็ กเก็ต จะช่ ยใ ้ระบบซ ฟต์แ ร์

ามารถแ ดงผลการใช้น้้าได้แบบเรียลไทม์ ามารถ ัพเดท
ค ามเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ใช้ได้ทันทีเมื่ ถานะข งก๊ กน้้ามี
การเปลี่ยนแปลง และด้ ยการแ ดงผลโดยใช้เ ็บเบราเซ ร์
นี้เ ง จึงท้าใ ้ซ ฟต์แ ร์ร งรับการแ ดงผลได้ ลาก ลาย
ุปกรณ์โดยไม่ขึ้น ยู่กับระบบปฏิบัติการข งเครื่ งแ ดงผล 

ท้าใ ้ ามารถแ ดงผลได้ตั้งแต่โทร ัพท์มื ถื ไปจนถึง
จ แ ดงผลขนาดใ ญ่  

) กร บบูท แตรป (  )
บูท แตรป คื    ค้า ่า 
 มีค าม มาย ่า ่ นแ ดงผลข ง น้าเ ็บไซต์ ่ นค้า

่า  มีค าม มาย ่า ิ่งที่เข้ามาช่ ยก้า นด
กร บข งการท้างานใ ้เป็นไปในทางเดีย กัน 

บูท แตรป จึงน้ามาช่ ยพัฒนาระบบใน ่ นข ง น้าจ
แ ดงผลใ ้ ามารถร งรับการแ ดงผลบน น้าจ ข ง
ุปกรณ์ที่ใช้งานได้ ลาก ลายขนาด ามารถท้างานได้ดี แม้

ร่ มกับ   รุ่นเก่าที่ค่ นข้างช้า และตกแต่งท้า
ใ ้ น้าเ ็บไซต์ ยงาม ทัน มัย 

3.2 ระบบฮาร์ดแวร์ 
ในงาน ิจัยนี้ได้ทดล งได้ ุปกรณ์ไมโครค นโทรเล ร์ 

( ) เพื่ ใช้เป็น น่ ยประม ลผลในการ
ค บคุมกระแ น้้า และใช้ ินฟราเรดเซ็นเซ ร์เป็นตั ช่ ยใน
การตร จจับ ถานะข งผู้ใช้ก๊ กน้้า โดยใช้เป็นระบบเพื่
ทด บแทน ุปกรณ์ค บคุมก๊ กน้้า ัตโนมัติ ใด  กับ
ซ ฟต์แ ร์ที่พัฒนาขึ้น 

3.3 ระบบการสื่อสารข้อมูล 
 โปรโตค ลเ ็มคิ ทีที (    

 : ) เป็นโปรโตค ลในการรับ ่งข้ มูลที่
ร ดเร็ และใช้ทรัพยากรน้ ย  ท้าใ ้ ามารถรับ ่งข้ มูล
ได้เป็นจ้าน นมากในแบนด์ ิธที่จ้ากัด เ มาะ ้า รับการ
รับ ่งข้ มูลระ ่าง ุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก รื ุปกรณ์โมบาย
ต่าง  โดยโปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีถูกประยุกต์ใช้ไปในงาน
้าคัญ ลายด้าน เช่นการใช้รับ ่งข้ มูลข งเครื่ งตร จ ัด

แรงดันตามท่ ่งน้้ามันซึ่งจะมีจ้าน นจ้าน นเครื่ งตร จ ัด
เป็นจ้าน นมากตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางเพื่ ป้ งกัน
ปัญ าการรั่ ข งท่ ่ งน้้ ามันเป็นต้น   จากการที่
โปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีใช้ทรัพยากรน้ ยในการติดต่ ื่ าร
จึงท้าใ ้ระบบซ ฟต์แ ร์ที่พัฒนา ามารถร งรับการ
เซ็นเซ ร์ก๊ กน้้า ัตโนมัติได้พร้ มกันเป็นจ้าน นมาก และมี
การเปลี่ยนแปลง ถานะข งข้ มูล ยู่ตล ดเ ลา พร้ มทั้ง
ยังใช้พลังงานต่้าในการรับ ่งข้ มูล โดย ัตราการใช้พลังงาน
ในกา ร รั บ ่ ง ข้ มู ล และปริ ม าณการ ่ งข้ มู ล ด้ ย
โปรโตค ลเ ็มคิ ทีที เทียบกับการรั บ ่ งข้ มู ลผ่ าน
โปรโตค ลเ ชทีทีพี ( ) ผ่านเครื ข่าย ินเต ร์เน็ตที่ใช้
กันแพร่ ลายในปัจจุบัน ด้ ยโปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีจะ
ามารถรับ ่งข้ มูลไดม้าก ่าโปรโตค ลเ ชทีทีพีถึง นึ่งร้ ย

เท่าในรูปแบบ  ที่เ ลาเท่ากัน ขณะที่พลังงานที่ใช้ในการ
่งข้ มูลน้ ยก ่าเกื บ งร้ ยเท่า 

ประการที่ ้าคัญที่ ุดที่คณะ ิจัยเลื กใช้ โปรโตค ลเ ็ม
คิ ที ที เ ป็น ั ใ จ ลั ก ในการ ื่ า ร เนื่ งจาก ด้ ย
โปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีจะช่ ยใ ้ ามารเช่ื มโยงระบบ
ซ ฟต์แ ร์ที่พัฒนาขึ้นเข้ากับระบบ าร์ดแ ร์เซ็นเซ ร์

       ( )  
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ค บคุมกระแ น้้าข งก๊ กน้้าใด  ได้ ย่าง มบูรณ์แม้ ่า
ระบบเซ็นเซ ร์นั้นจะพัฒนาขึ้นด้ ยเทคโนโลยีใดก็ตาม  

4. วิธีด าเนินการศึกษา
4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ ึก าได้ท้า
การร บร มข้ มูลและ ึก าเกี่ย กับการใช้น้้า และข้ มูล
เทคโนโลยีที่น้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบจาก 
เ ก าร งาน ิจัย และเ ็บไซต์ เนื้ าประก บด้ ย การน้า 
เทคโนโลยีเ ็บซ็ กเก็ต ( ) มาประยุกต์ใช้ ้า รับ
การติดต่ ื่ ารระ ่าง เ ็บเซิร์ฟเ ร์ (  ) กับ 
ไคลเ นต์ ( ) แบบเรียลไทม์ การน้าโปรโตค ลเ ็มคิ
ทีที (  ) รับ ่งข้ มูลที่ร ดเร็  และการน้า 

 มาแ ดงข้ มูลในการใช้น้้า 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
ึก าพิจารณาการใช้น้้าใน ้ งน้้าข งนัก ึก า คณาจารย์ 

และบุคลากร เพื่ ิเคราะ ์ ภาพปัญ าที่เกิดขึ้น น้าไป ู่
การพัฒนา กแบบซ ฟต์แ ร์ใ ้ ดคล้ ง เ มาะ ม และ
ามรถแก้ไขปัญ าที่เกิดขึ้นได้ 

4.3 ขัน้ตอนการออกแบบซอฟต์แวร์ 
ในการ กแบบเ ็บไซต์ระบบค บคุมกระแ น้้า ัตโนมัติ 

แบ่งการท้างาน กเป็น  ่ น ดังนี้ 
. .  การ กแบบ น้า ลักข งเ ็บไซต์ซึ่งเป็น น้า

แรกที่ผู้ใช้จะพบเมื่ เข้า ู่เ ็บไซต์ แบ่ง กเป็น  เมนู ลัก 
คื  น้า ลัก( ) รายงานการใช้น้้า( ) เข้า ู่
ระบบ( ) 

ภาพที ่1 หน้าหลักของเว็บไซต์ 

  . .  การ กแบบ น้าเข้า ู่ระบบ แบ่ง กเป็น ช่ ง
้า รับกร ก   และ ปุ่ม   

เพื่ ใช้กดเข้า ู่ระบบ 

ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

  . .  การ กแบบ น้าการท้างานข งผู้ดูแลค บคุม 
ซึ่งแบ่ง กเป็น  เมนู คื  น้าค บคุม ( ) กจาก
ระบบ (  ) ้ งน้้าชาย ( ) ้ งน้้า ญิง 
( ) รายงานการใช้น้้า ( ) 

ภาพที่ 3 หน้าจอส าหรบผู้ดูแลควบคุม 

 . .  การ กแบบ น้าจ แ ดงรายงานการใช้น้้า 
ซึ่งเมื่ กดเลื กดูรายงาน( ) แล้  น้าจ จะแ ดง
กราฟรายงานผลการใช้น้้า 

ภาพที ่4 หน้าจอแสดงผลรายงานการใช้น้ า 

       ( )  
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4.4 ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์  
ท้าการพัฒนาซ ฟต์แ ร์ตามแบบแผนที่ างไ ้ โดยใช้

โปรแกรม  ในการพัฒนาเ ็บไซต์  ใช้โปรแกรม 
 ในการเช่ื มต่ ฐานข้ มูล และใช้   

เป็นตั ประม ลผลรับ ่งข้ มูลระ ่างเซ็นเซ ร์ที่ติด ยู่กับ
ก๊ กน้้าผ่านไปยัง  เพื่ น้าไปแ ดงผลบน น้าเ ็บไซต์
และ ่งข้ มูลไปยังฐานข้ มูล  ซึ่ งได้น้าข้ มูล  โดยใช้
โปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีเป็นตั ื่ ารระ ่าง าร์ดแ ร์กับ
ซ ฟต์แ ร์  ใน ่ นข ง น้าเ ็บไซต์นั้น ใช้  

 แ ดงเป็นปุ่มและบ ก ถานะเปิด/ปิดข งก๊ กน้้า 
เมื่ มีการเปิด/ปิดก๊ กน้้าผ่านทางปุ่มบน น้าเ ็บไซต์ข้ มูล
จะถูก ่งกลับไปยัง   เพื่ ค บคุมการไ ลข ง
น้้า 

4.5 ขั้นตอนการประเมินผลและแก้ไขซอฟต์แวร์ ฃ
 ทด บการใช้งานและค ามพึงพ ใจข งระบบโดยผู้ใช้
จริง พร้ มทั้งจัดท้าแบบ บถามการใช้งานระบบแก่ผู้
ทดล งใช้งาน เพื่ ิ เคราะ ์  ปรับปรุงและแก้ไข ่ น
บกพร่ งข งระบบ 

5. การทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์
ในการทด บการใช้งานซ ฟต์แ ร์ คณะผู้ ิจัยได้

กแบบการทด บใน ามด้านคื  
) ด้านค ามถูกต้ งและค ามเร็ ในการแ ดงผล
) ด้านค าม ามารถในการค บคุมกระแ น้้า
) ด้านค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้

โดยมีรายละเ ียดดังนี้ 

5.1 ด้านความถูกต้องและความเร็วในการแสดงผล 
 จากการทด บการใช้งานได้ทด บโดยการดูผลการ
แ ดงผลบนเ ็บไซต์ทาง ินเต ร์เน็ต พบ ่าระบบซ ฟต์แ ร์
ามารถแ ดงผลทั้งค มพิ เต ร์และ มาร์ทโฟนได้ ่ น
ิธีการตร จ บค ามเร็ ในการแ ดงผล คื  เมื่ ท้าการ

เปิด/ปิดก๊ กน้้า ุปกรณ์จะท้าการ ่งข้ มูลไปยังซ ฟต์แ ร์ 
ซึ่งพบ ่าซ ฟต์แ ร์ ามารถแ ดงผล ถานะการใช้งานได้

ย่างเรียลไทม์ โดยค่าเฉลี่ยข งการต บ น งในการ
แ ดงผลไม่เกิน  ินาที 

5.2 ด้านความสามารถในการควบคุมกระแสน้ า 
การทดล งได้ทด บปรับเปลีย่นรปูแบบการไ ลข งน้้า 

 รูปแบบคื  การไ ลแบบต่ เนื่ งและการไ ลแบบ ยุด
เป็นจัง ะระ ่างล้างมื  พบ ่าการไ ลแบบ ยุดเป็น
จัง ะ ามารถประ ยัดน้้าได้มากก ่าการไ ลแบบต่ เนื่ ง
ร้ ยละ  จากการไ ลต่ เนื่ ง ต่ การล้างมื   ครั้ง  

5.3 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เมื่ ทด บการใช้ซ ฟต์แ ร์กับผู้ใช้จ้าน น  ราย 

พบ ่าผู้ใช้งานมีค ามพึงพ ใจในด้านการใช้งาน ด้านการ
กแบบและด้านประโยชน์ที่ได้รับ ยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย .  จากเต็ม  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .  

6. สรุปผลการศึกษา
จากการพัฒนาระบบค บคุมกระแ น้้ า ัต โนมัติ 

กรณี ึก า: าขา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ 
ม า ิทยาลัยแม่โจ้  คณะผู้ ึก าได้พัฒนาระบบค บคุม

       ( )  
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กระแ น้้า ัตโนมัติขึ้นโดยใช้โปรแกรม  น้าเ น ใน
รูปแบบเ ็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งาน ามารถเข้าถึงเ ็บไซต์ได้ทั้งทาง
ค มพิ เต ร์และ มาร์ทโฟน ท้าใ ้ผู้ใช้ ามารถใช้งานได้
ะด กมากขึ้น ีกทั้งยังแ ดงข้ มูลเป็นแบบเรียลไทม์ 

เพื่ ใ ้ค บคุม เปิด/ปิด น้้า และทราบ ถานการณ์ท้างาน
ข งก๊ กน้้าได้โดยไม่ต้ งรีเฟรช น้าจ   

7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ ิจัยข ข บคุณ น่ ย ิจัยน ัตกรรม ัจฉริยะ

(   ) ที่บ่มเพาะค ามรู้และช่ ยใ ้
งาน ิจัยนี้ ้าเร็จลุล่ งได้ด้ ยดี  และข ข บคุณคณะ
ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีใ ้การ นับ นุน 

8. เอกสารอ้างอิง
 เ ็บซ็ กเก็ต ( ) ืบค้นเมื่ ันที่  ธัน าคม 

 จาก :// . / / / /  
:// . . / .  

 โปรโตค ลเ ็มคิ ทีที (  ) ืบค้นเมื่  
ันท่ี  ธัน าคม  จาก  

:// . . / /  
  :      ืบค้น

เมื่ ันท่ี  ธัน าคม  จาก
:// . . / /

/ /
/ /  

       ( )  
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ระบบ ้องประชุม!
"#$ %%&’( ) !$

นาง า ิฎา$ ิน ร$
นายกิตติกร$$ าญตระกูล?$นาย นิท$ ทิธิ$และ$นายน $ิตันติธารานุกุล$

าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร$คณะ ิทยา า ตร$ม า ิทยาลัยแมโจ$
) 7 06@A$, 0&BC0C6- 0D /7 06@B537 $

บทคัดย่อ!
ปัจจุบันในการประชุม!ผู้เข้าประชุมต้องนํา"#$%&$ของ

ตนเองมาเข้าประชุม! ซ่ึงอาจจะทําใ ้ผู้เข้าประชุมเกิดค าม
ไม่ ะด ก!ทางม า ิทยาลัยจึงได้นําระบบ! ’ () ’ ’ %*+, ! เข้า
มาใช้!ดังนั้นทุก น่ ยงานจึงได้มีการ ั่งคอมพิ เตอร์! เพ่ือ
นํามาใช้กันระบบ! ’ () ’ ’ %*+, ! ซ่ึงในการ ั่งซ้ือคอมพิ เตอร์!
ากเลือกประ ิทธิ าพเคร่ืองท่ี ูงก็จะใช้งบประมาณเยอะ

และไม่คุ้มค่าเนื่องจากคอมพิ เตอร์นี้ใช้เ พาะงานประชุม
เท่านั้น!แต่ ากต้องการประ ยัดงบประมาณบาง น่ ยงานก็
ซ้ือเ พาะจอเพ่ือใช้ในการแ ดงผลเอก ารประกอบการ
ประชุมโดยผู้เข้าร่ มประชุมไม่ ามารถเลื่อน น้าจอ รือ
ค บคุมใดๆได้! ทําใ ้ไม่ ามารถใช้ฟังก์ชันของระบบ ! ’ (
) ’ ’ %*+, !ได้อย่าง มบูรณ์! ํา รับการใช้งาน ามารถเลือก
ได้ ่าจะล็อก น้าจอของผู้ใช้ รือไม่! ใช้ในกรณีท่ีต้องการใ ้
น้าจอผู้ใช้เ มือน น้าจอของผู้นําเ นอ!ทางผู้ ึก าจึงนํา!
- #. $/ ’ 001! 2*!และเทคโนโลยี ! - 345! เข้ามาช่ ยในการ
พั นาระบบ! ’ () ’ ’ %*+, !โดยใช้ า า26789 : ในการเขียน
คํา ั่ง!และใช้เทคโนโลยีของ! ; <77!และ=: >! เข้ามาช่ ย
พั นาอีกทาง นึ่ ง ! เพ่ือ ่ งข้อมูลระ ่างอุปกรณ์ กับ
ซอฟต์แ ร์!

คํา ําคัญA$รา เบ รรี่พาย$ ารเ ฟไ ดี$ระบบประชุม
ิเล็กทร นิก $ไพธ น$!

Abstract 
The meeting Participants must bring their 

own laptop to the meeting. It may be that the 
meeting was not easy. The university has 
used e-meeting system came into use, so 
every agency has ordered the computer. To 
adopt a system in which e-meeting to order 
computers. If a high-performance machine, 
it will cost a lot and not worth the computer 
is used only for meetings. If you want to save 
money, some agencies had to buy a screen 
used to display documents for the meeting, 
attendees can scroll the screen, or have any 
control. Cannot make use of the e-meeting 
completely. For user can choose whether to 
lock the screen of the user or not. In case 
you want to use the screen as the screen of 
the presenter. The study took the Raspberry 
Pi and RFID technology to help in the 
development of e-meeting PYTHON using 
language in written statement. And the use 
of technology MQTT and VNC to help 
develop another way. To send data between 
the device and the software. 

Key Words: Raspberry Pi, RFID, E-
MEETING, PYTHON 
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*+บทนํา
ทุก ันนี้ม า ิทยาลัยไดนําระบบ$#EF ##&6, /$มาใชงาน

โดย ามารถใชงานไดผานเ ็บ$ซ่ึงนโยบายม า ิทยาลัยแมโจ
งเ ริมใ ทุก น ยงานนําระบบ$#EF ##&6, /$เขาไปใช$

ดังนั้นทุก น ยงานก็จะต งจัดซ้ื ค มพิ เต รเพ่ื ติดต้ัง
เพ่ื นําไปใชงานระบบ$#EF ##&6, /$ซ่ึงค ามจริงแล $การใช
งานระบบ$#E7 ##&6, /$ไมจําเปนต งใชค มพิ เต รท่ีมี
ประ ิทธิภาพ ูง$แต ามารถใชเครื่ งค มพิ เต รท่ีเชื่ มต
ินเต รเน็ตและมีโปรแกรมจําพ ก$G.3HC#.$ก็ ามารถใช

งานได$จึงมีแน คิด ท่ีจะใชค มพิ เต รขนาดเล็ก ท่ี มี
ประ ิทธิภาพไมแตกตางจากค มพิ เต รขนาดใ ญ$แต
ามารถลดตนทุนในการลงทุนได ยางมาก$ประก บกับเพ่ื

เปนการ ําน ยค าม ะด กในการใชงานจึงพัฒนาระบบ$
I 3/6, $ด ยการนําเทคโนโลยีข ง$J KLM$เขามาช ย$เพ่ื ใ
ผู ใช ามารถใชงาน ไดโดยไมต งใ $1C#., 07 #$และ$
80CCH3.- $ในการเขาใชงานค มพิ เต รขนาดเล็กดังกลา
และเพ่ื ค าม ะด กแกการเ น ค ามคิดเ ็นข งผูประชุม$
เครื่ งผูนําเ น ามารถดูจ เครื่ งผูร มประชุม$และ
ามารถดึง นาจ ผูนําเ น มาแ ดงได $

, + ุดมุ่ง มายของการ ก า
=; เพ่ื ประ ยัดคาใชจายในการจัดซ้ื ค มพิ เต รแต

ไดประ ิท ธิภ าพข งการทํ างาน ใกล เคี ยงกัน เค ร่ื ง
ประ ิทธิภาพ ูง$
: ; เพ่ื งเ ริมการใชงานระบบ$#E7 ##&6, /$ ยางเต็ม

ประ ิทธิภาพ$

- +การ ก าค้นคว้าและเทค น ลยีที่เก่ียวข้อง
- +*!แนวคิดเก่ียวกับระบบ ้องประชุม!ประก บด ย
ความ มายของระบบ ้องประชุม

งประชุม$คื $ งท่ี ามารถนําบุคคลจําน นมากเขา
มาร มเ นาแลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็น$ รื รายงานการ
ทํางาน$

ความ มายของ. /01 !
J KLM$คื $เทคโนโลยี นึ่งท่ีใชในการระบุ ิ่งตาง$ $โดย

า ัยคลื่น ิทยุ$เชน$การ แกนลายนิ้ มื $ รื การใชบัตร
แกนเพื่ I 3/6, $เขาค มพิ เต ร$เปนตน$
- +, !แนวคิดเก่ียวกับเทค น ลยีที่ใช้$
ในการพัฒนาระบบ งประชุมนี้$ไดแบง นข ง

เทคโนโลยีท่ีเก่ีย ข ง กเปน$ าม น$เพ่ื ใ การ$ซ่ึง
ประก บด ย$ระบบซ ฟตแ ร$และระบบการ ื่ ารข มูล$
โดยมีรายละเ ียดดังนี้$
- +, +*!ระบบ อ ต์แวร์!ประก บด ย$
า า พทอน!234&56( 7!

ภ า า ไพ ท น $9NO&" 3, $8.3/.07 7 6, /$@0, /10/#;$
เปนภา าโปรแกรมระดับ ูง$ปจจุบันดูแลโดย$มูลนิธิ
ซ ฟตแ รไพท น$
NO&" 3, $ถู ก รางขึ้ น ใน ป $=PQP$โดย$R16- 3$S0, $

J 3CC17 $ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนมาโดยไมยึดติดกับแพลตฟ รม$
กลา คื ามารถรันภา า$NO&" 3, $ไดท้ังบนระบบ$+* LT?$
I 6, 1U?$V 6, - 3HC$* ! ?$V 6, - 3HC$: <<<?$V 6, - 3HC$TN$

รื แมแตระบบ$K.##W( M$ ีก ยาง นึ่งภา าตั $นี้เปน
ภา าลัก ณะ$X8#, $( 31.5#$เ มื นยาง$NYN$$
89 : !28’;&<=>!9%&? 6;@!: 6A B<&’( )7!

Z* 2$ย มาจาก$Z6.&10@$* #&H3.[ $237 81&6, /$เปน
โปรแกรมประเภท$J #7 3&#$23, &.3@$จากค มพิ เต ร
เครื่ ง นึ่งไปยังค มพิ เต ร ีกเคร่ื ง นึ่ง$ รื ระ าง
เคร่ื ง$2@6#, &$ไปยังเคร่ื ง$( #.S#.$พูดงาย $Z* 2$คื ระบบ
แบงปนทรัพยากร นาจ ค มพิ เต รร มกัน$ร มถึง$6, 81&$
- #S65#$เชน $7 31C#$แ ล ะ$[ #OG30.- $ ํ า รั บ ทํ าก าร$
J #7 3&#$53, &.3@$ค มพิ เต รเคร่ื ง ื่น $และยัง ามารถ
ทํางานร มกันได ลายเครื่ งพร ม กันร มท้ังมื ถื $เชน$
L8" 3, #$ รื ุปกรณ ิลิคทร นิค ื่น $ได ีกด ย$
- +, +, $ระบบการ ื่อ ารข้อมล$ประก บด ย!
ปร ตคอลเอมคิวทีท!ี2$ CDD!3;6&6E6>7!

เ ็ ม คิ ที ที $9F #CC0/#$\ 1#16, /$! #@#7 #&.O$
! .0, C83.&$A$F \ ! ! ;$เปนโปรโตค ลในการรับ งข มูลท่ี
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ร ดเร็ และใชทรัพยากรน ย$ทําใ ามารถรับ งข มูลได
เปนจําน นมากในแบนด ิธท่ีจํากัด$เ มาะ ํา รับการรับ ง
ข มูลระ าง ุปกรณท่ีมีขนาดเล็ก รื ุปกรณโมบายตาง $
โดยโปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีถูกประยุกตใชไปในงาน ําคัญ

ลายดาน$เชนการใชรับ งข มูลข งเคร่ื งตร จ ัดแรงดัน
ตามท งน้ํามันซ่ึงจะมีจําน นจําน นเครื่ งตร จ ัดเปน
จําน นมากต้ังแตตนทางไปยังปลายทางเพื่ ป งกันปญ า
การร่ั ข งท งน้ํามันเปนตน$จากการท่ีโปรโตค ลเ ็มคิ ที
ทีใชทรัพยากรน ยในการติดต ื่ ารจึงทําใ ระบบ
ซ ฟตแ รท่ีพัฒนา ามารถร งรับการติดต ื่ ารระ าง
เซ็นเซ รตร จ ัดรถไดพร มกันเปนจําน นมาก$จึง ามารถ
ทํางานได ยางมีประ ิทธิภาพ ากมีปริมาณรถเขาใชพ้ืนท่ี
เปนจําน นมากและมีการเปลี่ยนแปลง ถานะข งพ้ืนท่ีจ ด
รถ ยูตล ดเ ลา$พร มท้ังยังใชพลังงานตํ่าในการรับ ง
ข มูล$โดย ัตราการใชพลังงานในการรับ งข มูลและ
ปริมาณการ งข มูลด ยโปรโตค ลเ ็มคิ ทีทีเทียบกับการ
รับ งข มูลผานโปรโตค ลเ ชทีทีพี$9Y! ! N;$ผานเครื ขาย
นิเต รเน็ตท่ีใชกันแพร ลายในปจจุบัน$ด ยโปรโตค ลเ ็ม

คิ ทีทีจะ ามารถรับ งข มูลไดมาก าโปรโตค ลเ ชทีทีพี
ถึง นึ่งร ยเทาในรูปแบบ$] R$ท่ีเ ลาเทากัน$ขณะที่พลังงาน
ท่ีใชในการ งข มูลน ยก าเกื บ งร ยเทา$
ประการท่ี ําคัญท่ี ุดท่ีคณะ ิจยัเลื กใช$โปรโตค ลเ ็มคิ ที
ทีเปน ั ใจ ลักในการ ื่ ารเนื่ งจาก$ด ยโปรโตค ลเ ็ม
คิ ทีทีจะช ยใ ามารเชื่ มโยงระบบซ ฟตแ รท่ีพัฒนาขึ้น
เขากับระบบ ารดแ รเซ็นเซ รค บคุมกระแ น้ําข งก ก
น้ําใด $ได ยาง มบูรณแม าระบบเซ็นเซ รนั้นจะพัฒนาข้ึน
ด ยเทคโนโลยีใดก็ตาม$

เวบ อกเกต!2F %GH6E@%&7!
เ ็บซ็ กเก็ตเปนเทคโนโลยี นึ่งท่ีมีประ ิทธิภาพและ

ประยุกตใชใ เกิดประโยชนได ลายดานซ่ึงปจจุบันเร่ิมถูก
นํามาใชงานโดยผูใ บริการบน ินเต รเน็ตรายใ ญ ลาย
ราย$เชน$เฟ บุค$9K05#G33[ ;$กูเกิลพลั $9R33/@#$N@1C;$
และท ิตเต ร$9! H6&&#.;$เปนตน$ซ่ึงไดถูกนํามาใชใน น
ข งระบบแชท$92" 0&;$และระบบแจงเตื น$เพ่ื ใ มีการ

ต บ น งต ผูใชในแทบจะทันทีทันใด$เชน$เม่ื ผูใชราย
นึ่ง งข ค ามแกผูใช ีกราย นึ่ง$ระบบจะข้ึนข ค ามแจง

เตื น ามีข ค ามเขาโดยทันที$ท้ั งนี้ เ ็บ ซ็ กเก็ตเปน
เทคโนโลยีเพ่ื ใช ํา รับการติดต ื่ ารระ าง$เ ็บ
เซิรฟเ ร$9V #G$( #.S#.;$กับ$ไคลเ นต$92@6#, &;$แบบ
เรียลไทม$โดยการทํางานข งเ ็บซ็ กเก็ตจะเปนการร รับ
ข มูลจากทางฝงเ ็บเซิรฟเ ร$9V #G$( #.S#.;$ตล ดเ ลา
ลังจากท่ีได งคํา ั่งติดต ไปยังฝงเซิรฟเ รแล จนกระทั่ง

ท้ังคู ยุดการติดต $$
- +, +- $ระบบ าร์ดแวร์$ประก บด ย$
. =HBG%;;4!3’!

บ รด$J 0C8G#..O$N6$เปนบ รดค มพิ เต ร$] : $บิต$
ข น า ด เล็ ก $ข น า ด เท า กั บ $เค ร ดิ ต ก า ร ด $ร ง รั บ
ระบ บ ป ฏิ บั ติ ก าร$I 6, 1U$ท่ี พั ฒ น าโดย$J 0C8G#..O$N6$
K31, - 0&63, $ท่ีช งแรกแรก ัง าจะใชเปน ื่ การเรียน
การ น$การเขียนโปรแกรมค มพิ เต ร ํา รับ$เด็ก $แต
ด ยเปนบ รดท่ีราคาไมแพงมาก$ใชงานงายเม่ื เทียบกับ
บ รด ื่ น $เ มาะ ํ า รับผู เร่ิมตน$ทํ าใ เปน ท่ีนิ ยม
แพร ลาย ูบุคคลท่ั ไป ยางร ดเร็ $
. /01 !2. =I ’6!/ ;%J <%( E4!0I %( &’K’E=&’6( 7!

$ J KLM$ใน$ปจจุบันมีลัก ณะเปนปาย ิ เล็กทร นิก $
9J KLM$! 0/;$ท่ี ามารถ านคาไดโดยผานคลื่น ิทยุจาก
ระยะ าง$เพ่ื ตร จ$ติดตามและบันทึกข มูลท่ีติด ยูกับ
ปาย$ซ่ึงนําไปฝงไ ใน รื ติด ยูกับ ัตถุตาง $เชน$ผลิตภัณฑ$
กล ง$ รื ิ่งข งใด $ ามารถติดตามข มูลข ง ัตถุ$=$ชิ้น
า$คื ะไร$ผลิตท่ีไ น$ใครเปนผูผลิต$$ผลิต ยางไร$ผลิต ัน

ไ น$และเม่ื ไ ร$ประก บไปด ยชิ้น นก่ีชิ้น$และแตละ
ชิ้นมาจากท่ีไ น$ร มท้ังตําแ นงท่ีตั้งข ง ัตถุนั้น $ใน
ปจจุบัน า ยู นใดในโลก$โดยไมจําเปนต ง า ัยการ
ัมผั $923, &05&EI #CC;$ รื ต งเ ็น ัตถุนั้น $ก น$ทํางาน

โดยใชเครื่ ง านท่ี ื่ ารกับปายด ยคลื่น ิทยุในการ าน
และเขียน$ข มูล$
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L+วิธีการดําเนินงาน
=B ิเคราะ ั ข ปญ าท่ีต งการพัฒนาใ ดีย่ิงขึ้น

และ ะด กต การใชงานแกผูใชงาน$
: B างแผนการดําเนินงาน
] B กึ าเทคโนโลยีท่ีเกี่ย ข งท่ีใชในการพัฒนาระบบ
%B ร บร มเ ก ารที่ เกี่ย ข งและ บถามค าม

ต งการ9.#^16.#7 #, &;$ข งผูใชงานจริง$
_B กํา นดข บเขตและการทํางานข งโปรแกรมที่

พัฒนา$
>B ิเคราะ นาจ โปรแกรมใ ตรงตามค ามต งการ

ข งผู ใชและ กแบบ นาจ ข งโปรแกรม
9- #C6/, ;$

‘ B กแบบฐานข มูลและเขียนเงื่ นไข$ข กํา นด
ข งโปรแกรม9K1, 5&63, 0@$! #C&6, /;$

QB พัฒนาระบบ9M#S#@387 #, &;ทําการทด บระบบ
และการทํางานข งระบบ9+, 6&$&#C&;$ใน นตาง $

PB ทดล งใ ผูใชงาน$ใชจริง$ทําการตร จ บพร มกับ
แกไขข บกพร ง$

=<B จดัทําเ ก าร รุปผลการทํางาน

M+ผลการ ก า
M+*!ผล ากการวิเคราะ ์เนื้อ า
การ ึก าเนื้ าใน นข งการนําเทคโนโลยีเ ็บซ็ ก

เก็ ต $9V #GC35[ #&;$โป ร โต ค ล เ ็ ม คิ ที ที $9F \ ! ! $
N.3&353@;$และ!Z* 2 ได ึก าจากเ ก าร$เ ็บไซต$เ ก าร$
และงาน ิจั ย ท่ี เกี่ ย ข ง$ร ม ท้ั ง บถามข มูลจาก
คณาจารย$ซ่ึงข มูลประก บไปด ย$ ลักการทํางานข งเ ็บ
ซ็ กเก็ต$9V #GC35[ #&;$โปรโตค ลเ ็มคิ ที ที$9F \ ! ! $
N.3&353@;$แ ล ะ $Z* 2$โด ย นํ า เท ค โน โล ยี เ ล า นี้ ม า
ประยุกตใชกับการพัฒนาระบบใ มีประ ิทธิภาพ$
M+, !ผล ากการออกแบบ อ ต์แวร์!

! ภาพร มข งระบบ$คื แผนผังการทํางานข งระบบ
ท้ัง มด$กระบ นการทํางาน$และบุคคลท่ีเกี่ย ข งกับระบบ

ยางไรบางท้ังยังแ ดงใ เ ็นถึงเ นทางการไ ลข งข มูล$
ดังภาพ$

าพรวมระบบ$

N+ รุปผลการ ก า
จากการ ึก าพบ าในการประชุม$ผูเขาร มประชุมจะ

นําเครื่ งค มพิ เต ร$ข งตนเ งมาเขาร มประชุมด ย$
าจทําใ เกิดค ามไม ะด ก$ รื ในขณะท่ี ยูในการ

ประชุม$โปรเจคเต ร าจจะ ยูไกล$ทําใ ผูท่ีมีปญ าทาง
ายตา$ รื ผูท่ีนั่ง ยูไกลไม ามารถม งเ ็นโปรเจคเต รได

ชัด$และระ างการประชุม าจจะมีผูร มประชุมบางคนไม
ค ยใ ค าม นใจกับการประชุมคร้ังนั้น$ าจจะเขาเ ็บไซต
ื่น$ไมไดฟงการประชุม$จากปญ าขางตนจึงไดคิดคนระบบ

การประชุมข้ึนมา$
เม่ื นําระบบมาใช ามารถลดปญ าในการประชุมลงได

ทํ า ใ ผู เข าร ม ป ระชุ ม าม ารถม ง เ ็ น ไล ด บ น
จ ค มพิ เต รข งตั เ ง$แทนการม งจ โปรเจคเต ร$
ามารถล็ ค นาจ ผูร มประชุมและปรับใ แ ดงเฉพาะ
นาจ ิ่งท่ีนําเ น ยูได$ ามารถดึงภาพจาก นาจ จาก

เคร่ื งผูร มประชุมท่ีต งการแ ดงค ามคิดเ ็นมาแ ดงบน
โปรเจคเต รและเครื่ ง ื่น ได$และในการนํา$J 0C8G#..O$
N6$มาใชแทน85$ทําใ ประ ยัดคาใชจายข งม า ทิยาลัย$
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$

 
 
O+!เอก ารอ้างอิง$
a=b$เ ็บซ็ กเก็ต$9V #GC35[ #&;$ ืบคนเม่ื ันท่ี$Q$ธัน าคม$$
: __Q?$จาก$" &&8CAcc#5@68C#B3./c80" 3c5@6#, &CcdCc?$
" &&8AccHHHBC34&7 #@&B537 c0.&65@#B8" 8e6- f %: %$

a: b$Z* 2$ ืบคนเม่ื ันท่ี$Q$ธัน าคม$: __Q?$จาก$
" &&8AccHHHB7 C6&B7 1&B05B&" c, #HH#Gc8" 846@#cC"

3HB8" 8e\ 6- f _PQP$

a] b$โปรโตค ลเ ็มคิ ทีที$9F \ ! ! $N.3&353@;$ ืบคนเม่ื $
$ ันท่ี$Q$ธัน าคม: __Q?$จาก!$
$ " &&8AccHHHB#5@68C#B3./c7 3Ĉ 16&&3c$?$

" &&8AccHHHB7 O53, 46UB537 cG@3/c&1&3.60@cg ) <g

WQg ’ =g ) <g WQg W‘ g ) <g WQg ’ Mg ) <g WPg Q]

g ) <g WQg ’ Wg ) <g WQg ’ =g ) <g WPg QQg ) <g W

Qg ’ Wg ) <g WQg W=g ) <g WQg P%Ê &E

g ) <g WQg P_g ) <g WQg ’ Mg ) <g WQg PPE7 ^&&E

C1GC5.6G@#E

g ) <g WQg ’ Mg ) <g WPg QQg ) <g WQg W: g ) <g W

Qg PPg ) <g WQg Q%g ) <g WPg QQc$
$
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เครื่องจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชนิดกระป๋องอัตโนมตัิแบบหยอดเหรียญ 
(An automatic beverages and vending machine) 

ปริญญา ม ง ์ 
ูนย์ค ามเชี่ย ชาญทางคลื่นไมโครเ ฟและเทคโนโลยี 
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บทคัดย่อ 
เครื่องจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชนิดกระป๋องอัตโนมัติแบบ

หยอดเหรียญเป็นเครื่องที่ ช่วยจ ำหน่ำยสินค้ำอัตโนมัติ 
ส ำหรับทดแทนกำรใช้แรงงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ลูกค้ำ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในกำรประมวลผลกำร
ท ำงำนโดยรับสัญญำณมูลค่ำเหรียญจำกโมดูลอ่ำนเหรียญ 
และระบุสินค้ำจำกกำรเลือกสินค้ำของลูกค้ำ เพื่อควบคุม
แขนกลในกำรเลือกสินค้ำและล ำเลียงเพื่อส่งสินค้ำไปช่อง
รับสินค้ำ  

จำกผลกำรทดลองสำมำรถหำประสิทธิภำพมีค่ำควำม
ถูกต้องแม่นย ำในกำรอ่ำนมูลค่ำเหรียญเท่ำกับ 100 % เวลำ
ที่ใช้ในกำรท ำงำนของตู้จ ำหน่ำยเครื่องดื่ม 1 ช้ิน ใช้เวลำ
เฉลี่ย 17.49 วินำทีต่อช้ิน มีค่ำควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน 
เฉลี่ยเท่ำกับ 6.66 % 

ค ำส ำคัญ: เครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง ัตโนมัติ
แบบ ย ดเ รียญ 
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Keywords: An automatic beverages and vending 
machine  

1. บทน ำ
การจ า น่าย ินค้าชนิดกระป๋ ง เช่น า ารกระป๋ ง 

เครื่ งดื่มกระป๋ ง  ต้ งใช้แรงงานคนเป็นผู้จ า น่าย โดย
ิธีการจ่ายเงินผู้ซื้ เป็นคนช าระ ินค้าแก่ผู้ขายและต้ งซื้

ได้เฉพาะเ ลาเปิดบริการเท่านั้น ซึ่งเจ้าข งกิจการมีต้นทุน
ในการเปิดใ ้บริการข งร้านทั้ง ่ นข งการจ้างพนักงาน
ประจ าร้าน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายขึ้น ยู่กับช่ั โมงการท างาน  

ปัจจุบันค ามก้า น้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทในชี ิตประจ า ัน จึงได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่ ยในการจ า น่าย ินค้าประเภทต่าง  เช่น เทคโนโลยี
บาร์โค้ด เป็นต้น จากปัญ าดังกล่า ผู้ ิจัยจึงได้ กแบบ
เครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ด
เ รียญขึ้น ผู้จัดท าได้น าเ าเทคโนโลยไีมโครค นโทรลเล ร์
มาช่ ยในการค บคุมและระบบเซ็นเซ ร์ เครื่ งโมดูล ่าน
เ รียญ มาช่ ยในการช าระ ินค้า เพื่  าน ยค าม ะด ก 
เพื่ แก้ปัญ าเรื่ งข งแรงงานในการขาย ินค้าและ
ามารถท างานได้ตล ด  ช่ั โมง  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
.  เครื่ งโมดูล ตั ย ดเ รียญ รื  ุปกรณ์ ย ด

เ รียญ ามารถรับเ รียญ    และ  บาทได้ โดย
ามารถเ ช็คโปรแกรมเ งได้  ลักการท างาน  เมื่

จ่ายไฟ   เข้าตั ย ดเ รียญ  ข งตั ย ด
เ รียญจะเริ่มท างาน เมื่ มีการ ย ดเ รียญ  จะท า
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       ( )  

การเทียบกับค่าข งเ รียญโดยจะรับ ัญญาณ ินพุตเป็น
ัญญาณพัล ์ ( ) ถ้ารับค่าตรงกันก็จะรับเ รียญที่
ย ดลงด้านล่าง แล้ ่ง ัญญาณ กไปที่ (  ) 

โดยมีค่าตามจ าน นมูลข งเ รียญ ถ้าค่าไม่ตรงกันก็จะคืน
เ รียญ โดยไม่มีการ ่ง ัญญาณ กไปที่ (  ) ดัง
รูปที่   

รูปที่ 1 เครื่องโมดูล ตัวหยอดเหรียญ 

.    เป็น น่ ยประม ลผล
กลาง ามารถน าเ ามาประยุกต์ใช้งานได้ ลาก ลาย โดย
ผ่านการ กแบบ งจรใ ้เ มาะ มกับงานนั้น  และยัง

ามารถโปรแกรมค า ั่งเพื่ ค บคุมขา ินพุต ( ) 
เ าต์พุต ( ) ใ ้ไปค บคุม ุปกรณ์ต่าง  ดังรูปที่  

รูปที่ 2 AVR Microcontroller 

.  การทดล งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง
ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ ได้ก า นดข้ มูลการทดล ง 

เพื่ าเ ลาเฉลี่ยที่ใช้ในการท างานข งเครื่ งจ า น่าย
เครื่ งดื่มและเป ร์เซ็นค ามผิดพลาดในการท างานได้ผล
การทดล งดัง มาการที ่  และ มาการที่  

( .) มการ าค่าเฉลี่ย 

n

xi
n

ix
¦

  1

 แทนค่า   x        ค่าเฉลี่ยเ ลาที่ใช้ 
¦
 

n

i

xi
1

  ผลร มเ ลาที่ใช้ในการท างาน 

          จ าน นในการทดล งทั้ง มด 

  ( .) มการเป ร์เซ็นค ามผิดพลาด 
( )  %100x

S
E

   แทนค่า             จ าน นค ามผิดพลาดกระป๋ ง 
         จ าน นการทดล ง 

3. วิธีกำรท ำงำน
.   โครง ร้างระบบ
ลักการท างานข งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิด

กระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญโดยมี ม้ แปลงไฟฟ้า
ขนาด   แปลงกระแ ไฟฟ้าเป็น   ซึ่งจะ
ผ่าน งจรเรียงกระแ  ( ) ใ ้เรียงกระแ ไฟฟ้า ลับ
เป็นกระแ ตรงขนาด   เพื่ จะจ่ายกระแ ไฟฟ้า
ใ ้กับ งจรขับเคลื่ น เช่น งจรขับเคลื่ นไฟฟ้ากระแ ตรง
แบบรี เลย์  ( ) งจรขับเคลื่ นม เต ร์แบบพัล ์ 
(     ) แ ล่งจ่าย ีก
ชุด นึ่ง ท าการเรียงกระแ  ( ) และรัก าระดับ
แรงดัน( ) จากกระแ ลับใ ้เป็นกระแ ตรง
ขนาด   และ   โดยขนาดแรงดัน   ท า
การจ่ายกระแ ไฟฟ้าใ ้กับ งจรเซ็นเซ ร์ ( ) โดยจะ
ท า น้าที่ตร จรับ ินค้าเมื่ ตกลงมา และแรงดันขนาด  

 จะท าการจ่ าย ใ ้ กับ  น่ ยประม ลผลกลาง
ไมโครค นโทรลเล ร์ตระกูล  ขนาด  บิต น่ ย 

ประม ลผลกลางจะประก บไปด้ ย ่ นประม ลผล
ไมโครค นโทรลเล ร์  ชุด ชุด  ท า น้าที่รับ ินพุต
( ) จากชุด ย ดเ รียญโมดูล  เข้ามาโดยจะ
รับ ัญญาณ ินพุตเป็น ัญญาณพัล ์ ( ) โดยมีค่าตาม
จ าน นมูลข งเ รียญ และท า น้าที่และ ่งข้ มูลผล ก
ทาง น้าจ แ ลซีดี ( ) เมื่ ได้ท าการับจ าน นเ รียญ
ตามราคาที่ ินค้าก า นดไ ้ ก็จะ ่งข้ มูลกลับไปใ ้  
โดย  เป็น น่ ยประม ลผลกลางท า น้าที่ค บคุม
ุปกรณ์ชุดแขนกลจะรับข้ มูลจาก  เมื่ ได้รับ
ัญญาณจาก  ก็ร รับปุ่มกดการท างานเมื่ มีผู้ใช้ท า

การกดปุ่มเลื กชนิด ินค้า  จะท าการค บคุม
ม เต ร์แขนกลขึ้นไปยังช้ันที่ก า นดไ ้และท าการเลื่ นไป
รับ ินค้า โดยจะมีม เต ร์ท าการ มุนถาด เพื่ ปล่ ย ินค้า
ใ ้แขนกลเมื่ ินค้าตกที่แขนกลแขนกลก็จะเลื่ นไปยัง
ต าแ น่งเดิมและปล่ ย ินค้าใ ้กับช่ งรับ ิ นค้า เมื่
ด าเนินการเ ร็จ  จะ ่ง ัญญาณข้ มูลกลับไปใ ้ 

 และ  จะท าการ ักย ดเงิน กไปตามราคา
ินค้าเมื่ จ าน นเงินต่ าก ่าราคา ินค้าที่ก า นดใ ้แ ล ีดี 
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       ( )  

( ) จะไม่แ ดงผลและ  จะไม่ ่งข้ มูลกลับไปใ ้ 
 ใ ้จ า น่าย นิค้า ากจ าน นเงิน ูงก ่าราคา ินค้า 
 จะท าการ ่งข้ มูลกลับไปใ ้  เพื่ จ า น่าย

ินค้าได้เ มื นเดิม ในการค บคุมม เต ร์ที่ท าการ มุน
รื การเคลื่ นที่โดยใช้เทคนิคพัล ์ ิทโมดูลเลช่ัน ( ) 
ามารถที่จะค บคุมค ามเร็ ในการเคลื่ นที่ข งแขนกล

และระบบเซ็นเซ ร์ ( ) ประก บด้ ยลิมิต ิทซ์
เซ็นเซ ร์กับไฟเบ ร์ ฟติกเซ็นเซ ร์ เพื่ ก า นดระยะ
ินค้า ูง ุดและต่ า ุด ดังรูปที ่  

รูปที่ 3 แสดงหลักการท างานของเครื่องจ าหน่ายเครื่องด่ืมชนิด
กระป๋องอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ

.  ผังการท างาน  
 แผนผังการท างานข งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิด
กระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ เมื่ เริ่มต้นการท างาน
จ แ ลซีดี ( ) จะแ ดง ถานะจ าน นเงิน และ ล ดไฟ
รับ ินค้าแ ล ีดี ( ) จะแ ดง ถานะดับเมื่ มีการ ย ด
เ รียญผ่านเครื่ งโมดลู  จะ ่งข้ มูล กทางพ ร์ต
เ าต์พุท ( ) เป็น ัญญาณพัล ์ ( ) โดยมีค่า
ตามจ าน นมูลข งเ รียญ และ ่งไปใ ้ น่ ยประม ลผล
กลางไมโครค นโทรลเล ร์เพื่ ท าการประม ลผลข ง
จ าน นเงินท่ีได้รับเข้ามา พร้ ม ่งข้ มูลแ ดงผลยังจ แ ล
ซีดี ( ) เมื่ จ าน นเงินที่ได้รับมีค่าน้ ยก ่าราคา ินค้าที่
ก า นดไ ้ น่ ยประม ลผลกลางไมโครค นโทรลเล ร์ตั
ที่  ( ) จะ ยู่ใน ถานะพร้ มท างานจนก ่าจะมี
จ าน นเงินครบตามที่ก า นดไ ้และจ แ ลซีดี ( ) จะ
แ ดงย ดเงินท้ัง มดที่ได้ ย ดเ รียญไ ้ เมื่ จ าน นเงินมี
ค่ามากก ่าราคา ินค้าท่ีก า นดไ ้ ล ดไฟรับ ินค้าแ ล ีดี 

( ) จ ะ ติ ด ่ า ง  แ ล ะ น่ ย ป ร ะ ม ล ผ ล ก ล า ง
ไมโครค นโทรลเล ร์ตั ที่  ( ) จะ ่งข้ มูลไปใ ้

น่ ยประม ลผลกลางไมโครค นโทรลเล ร์ตั ที่   
( ) เพื่ ใ ้ด าเนินการร รับค่าจากผู้ใช้บริการเลื กท า
การ ินค้าและเมื่ ผู้ใช้บริการท าการเลื ก ินค้าแล้  น่ ย
ประม ลผลกลางไมโครค นโทรลเล ร์ตั ที่  ( ) จะ
ท าการ ่งค า ั่งไปยัง งจรเพื่ ขับเคลื่ นแขนกลไปยังช้ันที่
ก า นดไ ้ ที่ผู้ใช้บริการได้ท าการเลื ก ินค้าไ ้และจะน า
ินค้ามาปล่ ย ู่ช่ งรับ ินค้าใ ้กับผู้ใช้บริการ เมื่ น่ ย

ประม ลผลกลางไมโครค นโทรลเล ร์ตั ที่  ( ) 
ท างานเ ร็จ ิ้น จะ ่งข้ มูลกลับมาใ ้ น่ ยประม ลผล
กลางไมโครค นโทรลเล ร์ตั ที่  ( ) เพื่ ท าการ ัก
ย ดจ าน นเงินตามราคา ินค้าที่ก า นดไ ้เมื่ จ าน นเงิน
เ ลื น้ ยก ่าราคา ินค้าท่ีก า นดไ ้และ ล ดไฟรับ ินค้า
แ ล ี ดี  ( ) จ ะ ดั บ  น่ ย ป ร ะ ม ล ผ ล ก ล า ง
ไมโครค นโทรลเล ร์ตั ท่ี  ( ) จะ ยู่ใน ถานะพร้ ม
ท างานและจะไม่ ามารรถท าการเลื ก ินค้าได้ ดังรูปที่  

รูปที่  ผังการท างานข งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง 
ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ 
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       ( )  

4. ผลกำรทดลอง
จากการทดล งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง

ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ ามารถ าประ ิทธิภาพค าม
ถูกต้ งแม่นย าในการ ่านจ าน นเงินในการ ย ดเ รียญ
และเ ลาที่ใช้ในการท างานข งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่ม
และเป ร์เซ็นค ามผิดพลาดในการท างานได้ผลการทดล ง
ดังนี ้

.  ผลการทดล งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่ม ชนิด
กระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ ได้ก า นดข้ มูลการ
ทดล ง าประ ิทธิภาพค ามถูกต้ งแม่นย าในการ ่าน
จ าน นเงินในการ ย ดเ รียญ ทั้ง มด  ประเภท 
ประเภทละ  ครั้งได้ผลการทดล ง ดังตารางที่  

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นย าในการอ่านจ านวน
เงิน 

ผล
ทดล ง 

เป ร์เซ็นค ามถูกต้ ง ( ) 
ประเภทข งเ รียญ (บาท) 

ค าม
ถูกต้ ง
แม่นย า 

    
        

จากตารางที่  แ ดงได้ ่าประ ิทธิภาพค ามถูกต้ ง
แม่นย าในการ ่านจ าน นเงินในการ ย ดเ รียญ ทั้ง มด 
 ประเภท ข งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มกระป๋ ง ัตโนมัติ

แบบ ย ดเ รียญ คิดเป็น  เป ร์เซ็น 

.  ตารางผลการทดล งเ ลาที่ใช้ในการท างานข ง
เครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ด
เ รียญดังตารางที่  

จากตารางที่  ผลการทดล งเ ลาที่ในการท างานข ง
เครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ด
เ รียญแ ดงเ ลาการท างานข ง ินค้าประเภทช้ัน  ินค้า
ประเภทช้ัน  และ ินค้าประเภทช้ัน  จ าน นช้ันละ  
ครั้ง ครั้งละ  กระป๋ ง ร มทั้ง มด  ครั้ง เกิดค าม
ผิดพลาดทั้ง มด  ครั้ง คิดเป็นเป ร์เซ็นค ามผิดพลาดได้
จาก ูตร 
เป ร์เซ็นต์ค ามผิดพลาด (Error)  = %100

30
2 x

    .  
ดังนั้น จากการทดล งจะเ ็นได้ ่าค ามผิดพลาดในการ
ท างานคิดเป็น .  เป ร์เซ็น 

ตารางที่ 2 เวลาที่ใช้ในการท างานของเครื่องจ าหน่ายเครื่องด่ืม
ชนิดกระป๋องอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 
จ าน นครั้ง เ ลาในการท างาน ( ินาที) 

ช้ันท่ี  ช้ันท่ี  ช้ันท่ี  
 .  .  .  
 .  .  .  
 .  .  .  
  .  .  
 .  .  .  
 .   .  
 .  .  .  
 .  .  .  
 .  .  .  
 .  .  .  

.  ผลการทดล งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่ม ชนิด
กระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ ได้ก า นดข้ มูลการ
ทดล ง เ ลาที่ใช้ในการท างานข งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่ม
ชนิดกระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ ินค้าประเภทช้ัน
ที่  ินค้าประเภทช้ันที่  และ ินค้าประเภทช้ันที่  ท า
การทดล งจ าน นช้ันละ  ครั้ง ครั้งละ  กระป๋ ง ได้ผล
การทดล งดังรูปที่  

รูปที่ 5 แสดงเวลาที่ในการท างานของเครื่องจ าหน่ายเครื่องด่ืม
ชนิดกระป๋องอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ สินค้าประเภทช้ันที่ 

1,2,3 

จากรูปที่  แ ดงผลการทดล งเ ลาที่ในการท างาน
ข งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง ัตโนมัติแบบ

ย ดเ รียญ ินค้าประเภทช้ันที่  จ าน น  ครั้ง ครั้ง
ละ  กระป๋ งเ ลาท างานต่ า ุด .  ินาที เ ลาท างาน
ูง ุด .  ินาที ค่าเฉลี่ย .  ินาที ินค้าประเภท
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ช้ันที่  เ ลาท างานต่ า ุด .  ินาที เ ลาท างาน ูง ุด 
.  ินาที ค่าเฉลี่ย .  ินาที ินค้าประเภทช้ันที่  

เ ลาท างานต่ า ุด .  ินาที เ ลาท างาน ูง ุด .  
ินาที ค่าเฉลี่ย .  ินาที 

5. สรุปและอภิปรำยผลกำรทดลอง
จากการทดล งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่มชนิดกระป๋ ง

ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ ามารถ าประ ิทธิภาพค าม
ถูกต้ งแม่นย าในการ ย ดเ รียญ คิดเป็น  เป ร์เซ็น
และเ ลาที่ใช้ในการท างานข งเครื่ งจ า น่ายเครื่ งดื่ม
ชนิดกระป๋ ง ัตโนมัติแบบ ย ดเ รียญ ินค้าประเภทช้ัน
ที่  ใช้เ ลาเฉลี่ย .  ินาที ินค้าประเภทช้ันที่   ใช้
เฉลี่ย .  ินาที และ ินค้าประเภทช้ันท่ี  ใช้เ ลาเฉลี่ย 

.  ินาที ทั้ง  ช้ันใช้เ ลาเฉลี่ย .  ินาที และ
ค ามผิดพลาดในการท างาน  ครั้ง ดังตารางที่  

ตารางที่ 3 เวลาเฉลี่ยในการท างานและความผิดพลาด 
จ าน นช้ัน เฉลี่ยเ ลา( ินาที) จ าน นผิดพลาด 

 .   
 .   
 .   

ร ม .   

6.เอกสำรอ้ำงอิง
     

   .  
     

 พิระพง ์ กระการดี. แบบเรียน นไลน์ ิชา ถิติ  
ิ ท ย าลั ย า ชี ึ ก า ุ โ ข ทั ย . ื บ ค้ น 

:// . . . / / / .  
 การค บคุมพ ร์ตเ าต์แบบ  บิต กับ   

ืบค้นจาก :// . / / 
 ูนย์ร มค ามรู้ ิ กรรม ุต า กรรม เมคคาทร
นิก ์ ิเล็คทร นิก ์ ไฟฟ้าก าลัง ไมโครค นโทรลเล ร์ 
เซ็นเซ ร์ เครื่ งมื ัดไฟฟ้า ระบบค บคุม ระบบ
ัตโนมัติ การเขียนโปรแกรม การ กแบบระบบ
ุ่นยนต์ . ไมโครค นโทรลเล ร์ . ืบค้นจาก 

  :// . . / 
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โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมและเฝ้าดูแปลงผักเกษตรพอเพียงผ่านพีซีบีบอร์ด 
Mobile Application Control and Monitoring of Agriculture Vegetable 

Sufficiency through PCB Board. 

บทคัดย่อ 
    โมบายแอพพลิเคช่ันถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งานในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากมาย เช่น การค้นหา
ข้อมูล การซื้อ-ขาย การท าธุรกรรมด้านการเงิน การท าการตลาด 
ตลอดจนถึงการควบคุมและสั่งงาน ซึ่งมักจะพบปัญหาในหลายด้าน
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช่ือมต่อ ข้อจ ากัดในด้าน
เวลาและระยะทางหรือความผิดพลาดของผู้ใช้งานเอง จากสาเหตุ
ข้างต้นผู้วิจัยมีแนวคิดพัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคช่ันเพื่อวัดค่า
อุณหภูมิ และ ควบคุมการรดน้ าผ่านเครือข่ายไร้สาย โดยมีอุปกรณ์ที่
เรียกว่า พีซีบีบอร์ด ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการรับ
ค่า การรับ-ส่งสัญญาณและควบคุมสั่งการเปิด-ปิด การใช้งานอุปกรณ์
ที่ติดตั้งไว้ผ่านช่องสัญญาณที่ก าหนดไว้แล้วในพีซีบีบอร์ดและยังช่วย
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย 

ค าส าคัญ: โมบายแ พพลิเคช่ัน  พีซีบีบ ร์ด 

      The mobile app offers a tool that helps facilitate 
the user in everyday life, such as finding out the 
purchase - sale transactions, finance, marketing, as 
well as command and control applications. Which is 
often a problem in several ways, be it. The equipment 
used in the connection. Limited in time and distance, 
or crash the user's own. From the above reasons, the 
research is the development of mobile applications 
and applications to measure and control the water 
temperature through a wireless network. A device 
called a PCB board microcontroller which is set to 
receive. Reception - signaling and control on - off. The 
device is installed through the channels defined in the 
PCB board, and also facilitates the users as well. 

Keyword:     

1. บทน า
เทคโนโลยีการเช่ื มต่ เครื ข่ายค มพิ เต ร์และการ ื่ ารข้ มูล

บนโทร ัพท์มื ถื มาร์ทโฟนเพื่ ท าการค บคุมและ ั่งการท างาน
ผ่าน ุปกรณ์ต่างชนิดกันบนระบบเครื ข่ายที่มี ยู่ในปัจจุบันมีการ
พัฒนาไป ย่างร ดเร็ ใน ลาย  ด้าน เช่น  ุปกรณ์ภายในบ้าน 
โรงงาน รถยนต์ ธนาคาร  านักงาน เครื่ งจักร ุ่นยนต์ ล  โดย
ผู้ใช้งาน ามารถที่จะเลื กดา ์นโ ลดแ พพลิเคช่ันและติดตั้งลงบน
โทร ัพท์มื ถื มาร์ทโฟนได้ตามค ามต้ งการตล ดเ ลา แต่ก็ยังมี
ข้ จ ากัดในด้านเ ลา ระยะทาง รื ค ามผิดพลาดข งผู้ใช้งานเ ง

ดังนั้นผู้ ิจัยจึงได้คิดค้นและพัฒนาโมบายแ พพลิเคชั่นเพื่ ค บคุม
การใช้งาน ุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบ ร์ดขึ้นมา โดยที่ระบบ ามารถ
ค บคุม ุปกรณ์เครื่ งใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่าน ัญญาณบูลทูธ โดยมี
ุปกรณ์ที่เรียก ่าพีซีบีบ ร์ดเป็นชุด ุปกรณ์ไมโครค นโทรลเล ร์ใน

การรับ ่ง ัญญาณและค บคุม ั่งการเปิด ปิด การใช้งาน ุปกรณ์ที่
ติดตั้งไ ้ผ่านช่ ง ัญญาณที่ก า นดใ ้แล้ ในพีซีบีบ ร์ดและยังช่ ย
 าน ยค าม ะด กใ ้กับผู้ใช้งานได้ ีกด้ ย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
.  เพื่ ึก า กแบบและพัฒนาโมบายแ พพลิเคชันเพื่ ัดค่า

และค บคุมการใ ้น้ าด้ ยพีซีบีบ ร์ด 
.  เพื่ พัฒนาระบบและเครื่ งมื  าน ยค าม ะด กใ ้กับ

ผู้ใช้งาน ามารถตร จดู ุณ ภูมิและค บคุมการใ ้น้ าด้ ยพีซีบีบ ร์ด 
.  เพื่ ร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ ั่งการใช้งานบนโทร ัพท์มื ถื

มาร์ทโฟนที่ ามารถใ ้บริการผ่านระบบเครื ข่าย ินเต ร์เน็ตและ
ามารถเช่ื มต่ และค บคุมการใ ้น้ าผ่านพีซีบีบ ร์ด 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาโมบายแ พพลิเคชั่นเพื่ ัดค่าและค บคุม ุปกรณ์ใ ้

น้ าและแ ง ่างทางการเก ตรผ่านพีซีบีบ ร์ดนั้น ผู้พัฒนาจ าเป็นต้ ง
ทราบถึง ลักการและทฤ ฎีที่เกี่ย ข้ งกับการพัฒนาโมบายแ พพลิเค
ชัน ซึ่งได้ ึก าข้ มูลเกี่ย กับระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์เ ร์ชัน
ล่า ุด (  .  )  และโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา
โมบายแ พพลิเคช่ันร่ มกับระบบปฏิบัติการข งกูเกิลที่ช่ื เรียก ่า 
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แ นดร ยด์ ตูดิโ  .  (   .  )  ่ามี
ลักการ กแบบร มถึง ลักการท างาน ย่างไรบ้าง ่ นในการท าใ ้

แ พพลิเคช่ัน ื่ ารกับชุด ุปกรณ์ไมโครค นโทรลเล ร์พีซีบีบ ร์ด 
( :   )  เพื่ ช่ ยในการรับ ่ง ัญญาณและ
ค บคุม ั่งการเปิด ปิด การใช้งาน ุปกรณ์ที่ติดตั้งไ ้ผ่านช่ ง ัญญาณ
ที่ก า นดใ ้แล้ นั้นจะต้ งใช้ภา าซี (  )  ในการ
ประม ลผลและ ั่งงาน ุปกรณ์พีซีบีบ ร์ดได้ ย่างต้ ง จ าเป็นต้ งใช้
ภา ายู เ ็มแ ล ( :   )  และ
ท าการ ึก าค าม มายในการ กแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิง ัตถุ
ใน ่ นข งได ะเกรม  ในรูปแบบข ง ยู เค ได ะแกรม (  

 )  และคลา ได ะแกรม (  )  
โดย ัตถุประ งค์ ลักข งการท างานข งแ พพลิเคช่ันและพีซีบีบ ร์ด
นั้นมุ่งเน้นไปทางการเก ตรเป็น ลักโดยใช้การท างานแบบ(  

) เข้ามาจัดการการเพาะปลูกในพื้นที่การเก ตร  น กจากนี้
แล้ ผู้พัฒนาได้ท าการ ึก างาน ิจัยที่เกี่ย ข้ ง  ที่มี
ค ามใกล้ เคียง เพื่ เป็นแน ทางและช่ ยใ ้การพัฒนา โมบาย
แ พพลิเคชั่นในครั้งนี้ มบูรณ์ยิ่งขึ้นด้ ย 

4. ขั้นตอนด าเนินงาน
การพัฒนาโมบายแ พพลิเคช่ันเพื่ ัดค่า ุณ ภูมิและค บคุมการ

ใ ้น้ าผ่านพีซีบีบ ร์ด ได้มีการ กแบบระบบด้ ยยู เค ได ะแกรม
เพื่ ใ ้เ ็นภาพร มข งการท างานทั้งระบบ ซึ่งช่ ยใ ้การใช้งานง่าย
ยิ่งข้ึน แ ดงได้ดังภาพที่   

  ภาพที่ 1 ยู เค ได ะแกรมแ ดงโมบายแ พพลิเคช่ันเพื่ ัด
ุณ ภูมิและค บคุมการใ ้น้ าผ่านพีซีบีบ ร์ด 

     ่ นข งโมบายแ พพลิเคชัน ผู้ ิจัยได้ท าการ กแบบเมนู
น้าจ ต่าง  เพื่ ัดค่า ุณ ภูมิและค บคุม ั่งการท างานเปิดปิด
ุปกรณ์การใ ้น้ าผ่านพีซีบีบ ร์ด แ ดงได้ดังภาพที่  

 ภาพที่ 2 แ ดงเมนู น้าจ ต่าง  เพื่ ค บคุม ั่งการท างานเปดิปิด
การใ ้น้ าในแปลงเก ตร 

 ่ นข งพีซีบ ร์ด ประก บไปด้ ย 
. แผงบ ร์ดเช่ื มต่ กับ ุปกรณ์ ัดค่าและ ุปกรณ์การใ ้น้ า 

ภาพที่ 3 แ ดงพีซีบ ร์ดที่ก า นดช่ ง ัญญาณ  ช่ ง เพื่ ท าการ
เชื่ มต่ เข้ากับ ุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง    

. ่ นข ง ุปกรณ์รับ ัญญาณ  ที่ท าการเช่ื มต่ เข้ากับพีซี
บ ร์ด เพื่ ัด ุณ ภูมิ ั่งการท างานในการเปิด/ปิด ุปกรณ์ไฟฟ้าท้ัง  
ชนิด โดยผ่านทางโมบายแ พพลิเคชัน แ ดงได้ดังภาพที่    
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 ภาพที่ 5 แ ดง ุปกรณ์รับ ัญาณ  ที่ท าการเช่ื มต่  
 เข้ากับพีซีบ ร์ด

 ภาพที่ 6 แ ดง ุปกรณ์ พีซีบีบ ร์ด บนแปลงผัก 

  ภาพที่  แ ดง ุปกรณ์ต่ กับ าล์ ปิดเปิดน้ า 

ภาพที่  แ ดง ุปกรณ์ ท างานคู่กบั ปริงเก ร ์

ภาพที่ 7 แ ดง ุปกรณ์ พีซีบีบ ร์ด ต่ กับ ล ดไฟ 
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5. ผลการพัฒนาระบบ

ผู้ใช้งาน ามารถเลื กใช้งานเพื่ ัด ุณ ภูมิและค บคุม ั่งการท างานเปิดปิด ุปกรณ์การใ ้น้ า ผ่านโมบายแ พพลิเคชัน ที่
พัฒนาขึ้นมาใ ้ร งรับ ุปกรณ์ไฟฟ้าได้ แชนแนลด้ ยกัน โดยการท างานข งแ ปพลิเคช่ันผู้ใช้งาน ามารถเลื กใช้งานจาก
เมนู แ ดงได้ดังภาพที่ 

6. สรุปผลการการด าเนินงาน
    จากการทด บการท างานข งโมบายแ พพลิเคชันค บคุม ุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบ ร์ด ที่ ามารถค บคุมการท างาน

เปิดปิด ุปกรณ์ไฟฟ้า โดย ัดประ ิทธิภาพข งระบบโดยน าชุด ุปกรณ์ไมโครค นโทรลเล ร์ที่เรียก ่า พีซีบีบ ร์ด ซึ่งท าการ
ค บคุมการท างานระ ่างโทร ัพท์ มาร์ทโฟนกับพีซีบีบ ร์ด  แชลแนลผ่าน ัญญาณ  ค บคุม ุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  
รุปผลการท างานได้ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1 แ ดง รุปผลการทด บการท างานข งระบบ  

การท างานข งระบบ การเลื กค บคมุเปดิ/ปดิ ุปกรณไ์ฟฟ้า 

ล ดไฟ าล์ จ่ายน้ า ปริงเก ร ์
. ั่งการท างานเฉพาะแชลแนลที่    
. ั่งการท างานเฉพาะแชลแนลที่    
. ั่งการท างานเฉพาะแชลแนลที่    

หมายเหตุ:  มายถึง การท างานได้  มายถึง การท างานไม่ได้ 

   จากผลการทด บการท างานข งระบบ ข งโปรแกรมโม
บายแ พพลิเคชันค บคุมเปิดปิด ุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ผ่าน
พีซีบีบ ร์ด โดยผลการท า บ ามารถ รุปผลได้เป็น  ่ น 
ดังนี ้

. ่ นข งพีซีบ ร์ด
ลังจากได้ท าการติดตั้ง ุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง  ชนิดเพื่ ท า

การเช่ื มต่ กับกับ  แชลแนล ร มทั้งติดต่ ุปกรณ์  
ลงบนแผง งจรในพีซีบ ร์ดเป็นที่เรียบร้ ยแล้ พบ ่าไมโคร
ค ลโทรลเล ร์ ามารถรับ ่ง ัญญาณระ ่างโมบายแ ป
พลิเคชันและพีซีบ ร์ดผ่าน ุปกรณ์   เพื่ ค บคุม
ั่งงานจ่ายกระแ ไฟฟ้าในการเปิด/ปิด ุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป็น
ย่างดี 

. ่ นข งโมบายแ ปพลิเคชัน
ลังจากที่พัฒนาโมบายแ ปพลิเคชัน ใ ้ ามารถ

ค บคุม ั่งงานเปิด/ปิด ุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละชนิดได้แล้  
พบ ่าแ ปพลิเคชันยัง ามารถเลื กก า นดชนิดข ง ุปกรณ์
ที่ต้ งการค บคุมผ่านช่ ง ัญญาณทั้ง  แชลแนลได้เป็น
ย่างดี ีกด้ ย 

7. ข้อเสนอแนะ
. ใน ่ นข งพีซีบ ร์ด ค รมีการพัฒนาติดตั้ง ุปกรณ์ที่

มีค าม ามารถในการค บคุมรับ ่ง ัญญาณที่มีค าม
เ ถียร ได้มากก ่าการรับ ่ง ัญญาณ  เพื่ ช่ ย  าน ย
ค าม ะด กใ ้กับผู้ใช้งาน เช่น ล งใช้การท า บ ุปกรณ์
การเช่ื มต่ ัญญาณผ่านเครื ข่าย ินเต ร์เน็ตลงบนพีซี
บ ร์ด เป็นต้น 

. ใน ่ นข งโมบายแ ปพลิเคชัน ค รก า นดใ ้มี
ค าม ามารถในการการปิด/ปิด ุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง  ที่

ลาก ลายร มทั้งการจัดเก็บข้ มูลด้าน ื่นได้ด้ ย เช่น ช่ื
ผู้ใช้งาน ันเ ลา ถานการณ์ใช้งาน ร มถึงการขยายแชล
แนลที่ท าการติดตั้ง เป็นต้น 

8. เอกสารอ้างอิง
 Android 5.0 Lollipop  . ( นไลน)์ ืบค้น 

     จาก: :// . . / /  
     .  มกราคม  

 Download Android Studio and SDK Tools  
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  . ( นไลน์) ืบค้นจาก: :// .  
     . / / . .  มกราคม  

 PCB board design  . ( นไลน์) ืบค้นจาก:  
:// . . /

.  มกราคม  
 รพิน ประ ัติบริ ุทธิ์ . คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา C 

ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ : โปร ิช่ัน  . 
 พนิดา พานิชกุล. การพัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วย UML. 

กรุงเทพ : เคทีพี ค มพ์ แ นด์ ค นซัลท์ จ ากัด 
 . 

 การโปรแกรมเชิงวัตถุ และยูเอ็มแอล (UML–Unified 
 Modeling Language)  . ( นไลน์) ืบค้นจาก:

:// . . / / . . 
       มกราคม  

 UML Use Case Diagrams: Guidelines  . 
( นไลน์) ืบค้นจาก: :// . .  
 / / / . . 
  กุมภาพันธ์  

 Class Diagrams  . ( นไลน์) ืบค้นจาก: : 
// . . / / / /  

  .  กุมภาพันธ์  

[9]   งกรานต์ ่าง โครงงานเคร่ืองรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ 
      :// . /    พฤ จิกายน 

 

 รพจน์ กาญจันดา. ระบบควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภาย 
      ในบ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  . (เป็นบทคัดย่

ิทยานิพนธ์ นไลน์) าระ ังเขป ืบค้นจาก: :// 
 . . . / /.  กุมภาพันธ์  
 ชนินทร์ ิน ล่ม. การพัฒนาระบบควบคุมเคร่ืองใช้
ไฟ  ฟ้ าผ่าน เค รือข่ ายอิน เตอร์ เน็ ต  . (เป็ น
บทคัดย่ ิทยานิพนธ์ นไลน์) าระ ังเขป ืบค้น
จาก: :// . . . / /.  กุมภาพันธ์ 

 
 ิชาญ ทุมท ง และ ิระ รีมาลา.  ระบบควบคุมเคร่ือง 
ใช้ไฟฟ้าภายในส านักงานด้วยโทรศัพท์และรีโมท
คอนโทรลแบบไร้สายผ่านสัญญาณวิทยุ  . (เป็น
บทคัดย่ ิทยานิพนธ์ นไลน์) าระ ังเขป ืบค้น

จาก: :// . . . / /.  กุมภาพันธ์ 
  

 โนชา รุ่งโรจน์ ัฒน ิริและ ิรัตน์ นักกร งดี.  ระบบ 
      ควบคุมเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าให้ท างานตามเวลาด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์  . (เป็นบทคัดย่ ิทยา 
 นิพนธ์ นไลน์) าระ ังเขป ืบค้นจาก: :// 
 . . . / /.  กุมภาพันธ์  
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บทคัดย่อ 
เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ

ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน กล่าวคร่าว ๆ คือ Internet 
of Thing เป็นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกัน
ได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเนื่องจากปัจจุบันทางคณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมยังไม่มีระบบที่ช่วยในการ
ควบคุมการใช้ไฟฟ้า ท าให้ประสบปัญหาต่างๆ เช่น การเปิดไฟฟ้า
ทิ้งไว้ขณะที่ไม่มีการเรียนการสอนหรือไม่มีผู้ใช้ห้อง มีการใช้ไฟฟ้า
หลังเวลาท าการโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะ
น าเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) มาใช้จัดท าเป็นระบบ
ส าหรับควบคุมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
การใช้ไฟฟ้าและควบคุมการใช้งานไฟฟ้า 

ค ำส ำคัญ: าดูโน่ โ นดเ ็มซีย ูไ โ ท ี

Abstract 
Technology Internet of Thing (IoT) is a 

technology that has received attention is very much 
present in the rough is the Internet of Thing as Internet 
technology to connect equipment such as mobile 
phones, cars, refrigerators, televisions and other well. 
Together the tools will be able to connect and 
communicate with each other via the Internet. And 
since the current Faculty of Industrial Technology and 
Management, there is no system that helps to control 
the use of electricity. The problem, such as the 

introduction of electricity, leaving no instruction or not 
the room. With the use of electricity after hours without 
permission. The authors of the concept is to bring the 
technology Internet of Thing (IoT) to develop a system 
for power control. It is intended to be used to monitor 
and control electrical power applications.  

Keywords:    

1. บทน ำ
เนื่ งจากปัจจุบันทางคณะเทคโนโลยีและการจัดการ

ุต า กรรมยังไม่มีระบบที่ช่ ยในการค บคุมการใช้ไฟฟ้า ท าใ ้
ประ บปัญ า เช่น การเปิดไฟฟ้าทิ้งไ ้ขณะที่ไม่มีการเรียนการ

น รื ไม่มีผู้ใช้ ้ ง มีการใช้ไฟฟ้า ลังเ ลาท าการโดยไม่ได้รับ
นุญาต 

    ดังนั้นเพื่ เป็นการแก้ไขเบื้ งต้น ทางผู้จัดท าจึงจะน า
เทคโนโลยี    ( ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ
ค าม นใจเป็น ย่างมากในปัจจุบัน โดยกล่า คร่า   คื  

   เป็นเทคโนโลยี ินเต ร์เน็ตที่ เชื่ ม ุปกรณ์
และเครื่ งมื ต่าง  เช่น โทร ัพท์มื ถื  รถยนต์ ตู้เย็น โทรทั น์ 
และ ื่น  เข้าไ ้ด้ ยกัน โดยเครื่ งมื ต่าง  จะ ามารถเชื่ มโยง
และ ื่ ารกันได้โดยผ่านระบบ ินเต ร์เน็ต โดยทางผู้จัดท าจะน า
เทคโนโลยี    นี้มาช่ ยในการตร จ บ เพื่ ดู
่ามี ้ งใดบ้างที่ต นนี้ก าลังใช้ไฟฟ้า ยู่บ้าง ทั้งในเ ลาท าการ

และน กเ ลาท าการ และยัง ามารถท าการค บคุมการใช้งาน
ไฟฟ้าใน ้ งดังกล่า นั้นได้ เช่น าก ้ งดังกล่า ที่ก าลังใช้ไฟฟ้า
ยู่นั้น ยู่น กเ ลาท าการและไม่ได้ท าการข นุญาตก็ าจจะท า

การ ั่งปิดได้ เป็นต้น  

ระบบควบคมุไฟฟ้ำด้วยเทคโนโลยี IoT 
IoT Power Control System 

ระบบควบคมุไฟฟ้ำด้วยเทคโนโลยี IoT 
IoT Power Control System 

ปกรณ์ โชคโภคา มบัติ และกาญจนา แ นนาใต ้
ภาค ิชาเทคโนโลยี าร นเท  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ุต า กรรม 

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ มเกล้าพระนครเ นื   
. . .   . . .  
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2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง
.  เทคโนโลยี   

              รื    คื  ภาพแ ดล้ ม 
ันประก บด้ ย รรพ ิ่งที่ ามารถ ื่ ารและเชื่ มต่ กันได้ 

ผ่านโปรโทค ลการ ื่ ารทั้งแบบใช้ ายและไร้ าย โดย รรพ ิ่ง
ต่าง  มี ิธีการระบุตั ตนได้ รับรู้บริบทข ง ภาพแ ดล้ มได้ และ
มีปฏิ ัมพันธ์โต้ต บและท างานร่ มกันได้ ค าม ามารถในการ
ื่ ารข ง รรพ ิ่งนี้จะน าไป ู่น ัตกรรมและบริการใ ม่ ีก

มากมาย ตั ย่างเช่น เซ็นเซ ร์ภายในบ้านตร จจับการ
เคลื่ นไ ข งผู้ ยู่ า ัย และ ่ง ัญญาณไป ั่งเปิด/ปิด ิตซ์ไฟ
ตาม ้ งต่าง  ที่มีคน รื ไม่มีคน ยู่ ุปกรณ์ ัด ัญญาณชีพ 
ข งผู้ป่ ย/ผู้ ูง ายุและ ่งข้ มูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ 
รื ่งข้ ค ามเรียก น่ ยกู้ชีพ รื รถฉุกเฉิน เป็นต้น  

          น กจากนี้  จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบ นการผลิต
ในภาค ุต า กรรมไป ู่ยุคใ ม่ รื ท่ีเรียก ่า  .  ที่จะ
า ัยการเชื่ มต่ ื่ ารและท างานร่ มกันระ ่างเครื่ งจักร 

มนุ ย์ และข้ มูล เพื่ เพิ่ม  านาจในการตัด ินใจที่ร ดเร็ และมี
ค ามถูกต้ งแม่นย า ูง โดยที่ข้ มูลทั้ง ลายที่เก็บจากเซ็นเซ ร์ที่
ใช้ตร จ ัดตั ุปกรณ์และ ภาพแ ดล้ มจะถูกน ามา ิเคราะ ์ ใ ้
ได้ผลลัพธ์เพื่ น าไปปรับปรุงกระบ นการผลิตได้ ย่างทันที 
น กจากการข้ามขีดจ ากัดเรื่ งเ ลาแล้  ระบบค บคุม รื  
ระบบ ิเคราะ ์ข้ มูล าจไม่ได้ ยู่ในที่เดีย กันกับเครื่ งจักร 
แต่ ามารถค บคุม ั่งการได้โดยไร้ขีดจ ากัดเรื่ ง ถานที่ 

 .  ก าลังไฟฟ้า 
           ก าลังไฟฟ้า  มายถึง พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ งใช้ไฟฟ้า 
ใช้ในเ ลา  ินาที 
           การค าน ณ าค่าก าลังไฟฟ้า 
ก าลังไฟฟ้าข งเครื่ งใช้ไฟฟ้า ค าน ณได้จากปริมาณกระแ ไฟฟ้า
ที่ไ ลผ่านเครื่ งใช้ไฟฟ้า ถ้ามีกระไฟฟ้าไ ลผ่านมากแ ดง ่า
เครื่ งใช้ไฟฟ้านั้นใช้พลังงานไฟฟ้ามากแ ดง ่าใช้ก าลังไฟฟ้ามาก 

           เมื่      ก าลังไฟฟ้า       มี น่ ยเป็น ัตต์ ( ) 
   ค ามต่าง กัย์   มี น่ ยเป็นโ ลต์ ( ) 

    กระแ ไฟฟ้า     มี น่ ยเป็นแ มแปร์ ( ) 

3. กำรวิจัยและด ำเนินงำน
. ึก าปัญ าและค ามเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญ าข งการ

ที่จะน าเทคโนโลยีมาช่ ยค บคุมการท างานข งระบบไฟฟ้า
ภายในตึกคณะ 

. เชื่ มต่ ุปกรณ์ทุก ย่างเข้าด้ ยกันและขั้นต นการ
ท างานใน ่ นต่าง  ข งระบบ 

ภำพที่ 1 แ ดงขั้นต นการท างานข งระบบ

 จากภาพที่  ามารถ ธิบายเกี่ย กับขั้นต นการท างานข ง
ระบบได้ดังนี้ 

. บ ร์ดไมโครค นโทรลเล ร์ติดต่ กับ  
เพื่ ั่งใ ้เริ่มการท างานในการ ัดค่ากระแ ไฟฟ้า 

. บ ร์ดไมโครค นโทรลเล ร์รับค่ากระแ ไฟฟ้าที่ ัดได้จาก
  

. บ ร์ดไมโครค นโทรลเล ร์ติดต่ กับกับ น้าเ ็บบรา เซ ร์
เพื่ แ ดง ถานะการใช้งานไฟฟ้าและค่ากระแ ไฟฟ้าที่ ัดได้จาก
ตั    

. บ ร์ดไมโครค นโทรลเล ร์รับค า ั่งการค บคุมการเปิดปิด
ไฟฟ้าจาก น้าเ ็บบรา เซ ร์ 

. บ ร์ดไมโครค นโทรลเล ร์ติดต่ กับ  เพื่ ค บคุม
การจ่ายไฟฟ้าใ ้กับ ุปกรณ์ 

ภำพที่ 2 แ ดงล าดับขั้นต นการท างานข งระบบโดยร ม
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 จากภาพที่  แ ดงล าดับขั้นต นการท างานข งระบบ ซึ่ง
ามารถ ธิบายได้ดังนี้ เริ่มจากการจ่ายไฟใ ้กับตั บ ร์ดเพื่ เริ่ม

การท างานข งระบบ จากนั้นเปิดใช้งาน น้าเ ็บบรา เซ ร์ 
โดยการระบุ   ข งตั บ ร์ด โดย น้าเ ็บบรา เซ ร์จะ
มีการแ ดง ถานการณ์ใช้งานไฟฟ้าที่ม นิเต ร์ ยู่และ ามารถ
ค บคุมได้ด้ ย ่ามีจะเปิด รื ปิดไฟฟ้านั้น  ร มถึงแ ดง 
ค่ากระแ ไฟฟ้าที่ ัดได้จาก  

ภำพที่ 3 แ ดง  การเริ่มต้นการท างานข งระบบ 

ภำพที่ 4 แ ดง   การท างานข ง   

ภำพที่ 5 แ ดง  การท างานข ง  

ภำพที่ 6 แ ดง  การท างานข ง น้าเ ็บ

ภำพที่ 7 แ ดง น้าจ ข ง น้าเ ็บบรา เซ ร์ 

4. ผลกำรด ำเนินงำน
ระบบการเชื่ มต่ ข ง ุปกรณ์ใน ่ นต่าง  ข งระบบค บคุม

ไฟฟ้าด้ ยเทคโนโลยี  ขณะนี้ได้เ ร็จ มบูรณ์ตามระยะเ ลาที่
ก า นดไ ้และตรงตาม ัตถุประ งค์ที่ได้ก า นดไ ้ โดยระบบที่ 
จัดขึ้น ามารถแบ่ง กเป็น  ่ น ได้ดังนี้ 

. ่ นที่ นึ่ง คื  ่ นข งการแ ดง ถานะและการค บคุม
การเปิดปิดไฟฟ้าผ่านทาง น้าเ ็บบรา เซ ร์ 
     .  ท า ก า ร เ ขี ยน น้ า เ ็ บ ด้ ยภ า า   และ 

  า รบัรับค่า ถานะการเปิดปิดไฟฟ้า ค่ากระแ ไฟฟ้า 
และก าลังไฟฟ้าที่ ่งมาจากบ ร์ดเพื่ แ ดงบน น้าเ ็บบรา เซ ร ์  
     .  ท า ก า ร เ ขี ยน น้ า เ ็ บ ด้ ยภ า า   และ 

  า รับรับค่าการ ั่งงานค บคุม ถานการเปิดปิด
ไฟฟ้าจากผู้ใช้ผ่าน น้าเ ็บบรา เซ ร์ แล้ ่งค า ั่งที่ได้รับไปที่
บ ร์ดไมโครค นโทรลเล ร์เพื่ ท าการค บคุมระบบต่ ไป 

. ่ นที่ ง คื  การ กแบบและเขียนโปรแกรมเพื่ แ ดง
คา่ต่าง  บน น้าเ ็บบรา เซ ร์ 

       ( )  
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         .  ท า ก า ร เ ขี ยน โปรแกรมภา า   เ พื่ ใ ้ ่ ง ค่ า
กระแ ไฟฟ้าและค่าก าลังไฟฟ้าที่ค าน ณได้ ไปที่ น้ า เ ็บ
บรา เซ ร์เพื่ แ ดงผล 

ภำพที่ 8 แ ดง น้าเ ็บบรา เซ ร์  า รับค บคุมและแ ดงผล 

    จากภาพที่  เป็น น้าเ ็บบรา เซ ร์ที่ใช้  า รับแ ดง
ถานะการใช้ไฟฟ้าข ง ุปกรณ์ที่ เชื่ มต่ เข้ากับระบบและ

ค บคุมการเปิดปิดไฟฟ้า ร มทั้งแ ดงค่ากระแ ไฟฟ้าที่ ัดได้จาก 
  และแ ดงก าลังไฟฟ้า  

. ่ นที่ าม คื  ่ นข งการประก บ งจรข งชุด ุปกรณ์
 า รับค บคุมการเปิดปิดไฟฟ้าและ    า รับ ัด

กระแ ไฟฟ้าที่ไ ลผ่าน
.      และ  

       ค บคุมการท างานข ง   โดยจะท า
น้าที่ ั่งใ ้   ท าการ ัดกระแ ไฟฟ้าที่ไ ลผ่าน 

แล้ น าค่าที่ ัดได้มาผ่านกระบ นการแปลง ัญญาณ  ใ ้
เป็น ัญญาณ  จากนั้นน าค่าที่ได้มาแ ดงผลบน น้าเ ็บ
บรา เซ ร์ 

       ค บคุมการท างานข งบ ร์ดรีเลย์ในการจ่ายไฟฟ้า
ใ ้กับตั ุปกรณ์ 

       รับค า ั่งการค บคุมจาก น้าเ ็บได้ 
        .      

     ท าการเขียนโปรแกรมภา า  ใ ้ ามารถดึงค่า
ัญญาณจาก   แล้ น าค่าที่ได้มาผ่านกระบ นการ

แปลง ัญญาณจาก  เป็น ัญญาณ  เพื่ ใ ้ ได้
ผ ล ลั พ ธ์ ก ม า เ ป็ น ค่ า ตั เ ล ข ที่ ผู้ ใ ช้ ร ะ บ บ า ม า ร ถ 
เข้าใจได้ แล้ น าค่าที่ได้มาค าน ณ าค่ากระแ ไฟฟ้าและค่า
ก าลังไฟฟ้า 

    ท าการ เขี ยน โปรแก รมภา า   ใ ้ า มารถ
ค าน ณ าค่าข งกระแ ไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าได้ โดยค าน ณจาก
ค่า  ที่   ัดได้ 

ภำพที่ 9 แ ดง ุปกรณ์บรรจุภายในกล่ งชุด ุปกรณ์ 

จากเป็นภาพที่  เป็นภาพการติดตั้ง ุปกรณ์ใน ่ นข ง
ไมโครค นโทรลเล ร์และ งจรใ ม่ที่จะน ามาต่ เข้ากับเบรกเก ร์
เพื่ ท าการค บคุมระบบ โดยภายในกล่ งจะประก บไปด้ ย  

.    : ท า น้าที่ค บคุมระบบทั้ง มด
. รีเลย ์: ท า น้าที่รับค า่ังการตัดไฟฟ้าจากตั บ ร์ด
.   : ท า น้าที่ ัดค่ากระแ ไฟฟ้าที่ไ ลผ่าน

      และมีการเชื่ มต่ จาก ุปกรณ์ภายในกล่ งเข้ากับระบบเดิม 
โดยมีการเชื่ มต่  ดังนี้ 
     . เป็นการเชื่ มต่ แลนจาก   ไปยัง  
เพื่ เชื่ มต่ กับ ินเต ร์เน็ต และเชื่ มต่ บ ร์ด   

  เข้ากับตั จ่ายไฟ 
   . เป็นการเชื่ มต่ รีเลย์เข้ากับเบรกเก ร์  า รับการค บคุม
การจ่ายไฟ 
     . เป็นการเชื่ มต่    เข้ากับ ล ดไฟเพื่
่านค่ากระแ ไฟฟ้า 

5. บทสรุป
จากการพัฒนาระบบค บคุมไฟฟ้าด้ ยเทคโนโลยี  ระบบ

ที่พัฒนาขึ้น ามารถน าเทคโนโลยี    มาช่ ยใน
การแก้ปัญ าในเรื่ งข งการค บคุมไฟฟ้า โดยระบบนี้ มี
ค าม ามารถใช้การตร จ บ ถานะการใช้ไฟฟ้า ค บคุมการใช้
ไฟฟ้า ผลจากการพัฒนาระบบค บคุมไฟฟ้าด้ ยเทคโนโลยี  
่งผลใ ้การตร จ บและค บคุมการใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่ งที่ง่ายและ
ะด ก  

       ( )  
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 โดยแน ทางในการพัฒนาใน นาคตค รเพิ่มเติมการคิด
ค าน ณค่าไฟ โดยคิดจากการ าค่าจ าน น น่ ยที่ใช้แล้ น ามา
ค าน ณกับค่าไฟฟ้าต่ น่ ย เพื่ จะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายใน 
แต่ละเดื น 

เอกสำรอ้ำงอิง 
[1]  Internet of Thing Available from : 
     http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-  
     software/netpie.html 
[2]  ก ำลังไฟฟ้ำ Available from : 

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly1/wiki/6a03a/ 
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1795

http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-


       ( )  

ระบบระบุต ำแหน่งรถในลำนจอดด้วยเทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี 
(Positioning Systems in Car Parking with RFID) 

พาณี  ุจินดา 
ูนย์ค ามเชี่ย ชาญทางคลื่นไมโครเ ฟและเทคโนโลยี ุ่นยนต์ 

 านัก ิชาค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท ม า ิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
: . .  

บทคัดย่อ 
ปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาต าแหน่งที่จอดรถในลานจอด

มีความยุ่งยากและล่าช้า เนื่องจากลานจอดรถมีความ
กว้างขวางอาจท าให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถจดจ าต าแหน่งที่
จอดรถของตนเองได้ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาต าแหน่ง
ที่จอดรถให้แก่ผู้ใช้บริการในลานจอด ท าให้รวดเร็วในการ
ค้นหาต าแหน่งที่จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการ 

โดยในงานวิจัยได้ใช้เทคโนโลยี RFID เป็นอุปกรณ์ที่ช่วย
ในการอ่านค่าบัตรจอดรถ (RFID Tag) และสามารถ
ตรวจสอบต าแหน่งที่จอดรถได้ ซึ่งในการทดลองการอ่านค่า
บัตรจอดรถ (RFID Tag) ระยะที่ระบบสามารถอ่านค่า เมื่อ
บัตรจอดรถอยู่ภายในรถระบบสามารถอ่านค่าได้ไกลเฉลี่ย 
1.691 เมตร และเมื่อบัตรจอดรถอยู่ภายนอกรถระบบ
สามารถอ่านค่าได้ไกลเฉลี่ยเท่ากับ 2.529 เมตร ผู้ใช้บริการ
ควรน าบัตรจอดพกติดตัวมาด้วยเมื่อท าการจอดรถ
เรียบร้อย เพราะเมื่อผู้ใช้บริการลืมต าแหน่งที่จอดรถนั้น
สามารถน าบัตรจอดรถมาตรวจสอบกับระบบเพื่อค้นหา
ต าแหน่งที่จอดรถของผู้ใช้บริการในลานจอดได้ 

ค ำส ำคัญ: ระบบระบุต าแ น่ง ลานจ ดรถ  าร์เ ฟไ ดี

Abstract 
In this work, we proposed the system of 

identifying the car position that located in the 
car parking area. Because the owner often 
forgets the car position, the proposed system 
includes the feature of searching the car position 
in wide-area parking. We adopt the RFID 
technology as efficient equipment to search the 
car position by the use of RFID tag. We evaluate 

the performance with reading RFID tag from 
various distances between reader and generator. 
The experimental results show that the longest 
distance that can read is 1.691 meter on average 
and 2.529 meters when it is on outdoor area. 
From the experimental result, we suggest that 
the user should take the RFID tag belong car 
owner because the reading performance 
achieves the accuracy higher than indoor area. 

Keywords: Positioning Systems, car parking, RFID 

1. บทน ำ
เนื่ งจากปัจจุบันจ าน นรถยนต์ภายในประเท ไทยมี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประชากร ่ นมากเลื กการเดินทาง
โดยใช้รถยนต์เป็นยานพา นะ เพราะรถยนต์ถื เป็น ิ่ง
 าน ยค าม ะด ก ิ่ง นึ่งที่น าไป ู่จุด มายปลายทางได้

ร ดเร็  มีค ามปล ดภัยในชี ิต จึง ่งผลใ ้ ัตราการใช้งาน
รถยนต์มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน  

โดยในแต่ละ าคาร ถานที่ได้มีลานจ ดรถไ ้ใ ้แก่ผู้มา
ใช้บริการ ซึ่งท าใ ้เกิดปัญ าตามมา เช่น ปัญ าเกี่ย กับ
การค้น าต าแ น่งข งรถที่ใช้เ ลานาน เพราะต าแ น่งข ง
ที่จ ดรถมีมากมาย าจท าใ ้ผู้มาใช้บริการเ ียเ ลาในการ
ค้น าต าแ น่งที่จ ดรถข งตนเ ง 

จากปัญ าดังกล่า ในงาน ิจัยนี้จึงได้มีแน คิดพัฒนา
ระบบระบุต าแ น่งรถในลานจ ดด้ ยเทคโนโลยี  เพื่
ช่ ยใ ้ผู้มาใช้บริการทราบถึงต าแ น่งที่จ ดรถ ได้น า
เทคโนโลยี  เข้ามาประยุกต์พัฒนาในระบบ โดยใ ้ 

   แทนบัตรเข้าจ ดรถและใ ้เครื่ ง ่าน
(  ) ติดต่ กับ  เพื่ ประม ลผลและ
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       ( )  

บันทึกข้ มูล ท าใ ้ผู้ใช้บริการลานจ ดรถ ามารถดูข้ มูล
ต าแ น่งที่รถจ ดได้ ซึ่งช่ ย  าน ยค าม ะด ก บาย
ร ดเร็ และประ ยัดเ ลาในการค้น าแก่ผู้ใช้มาบริการเพิ่ม
มากขึ้น 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 (   ) คื  ระบบ

เก็บข้ มูลทาง ิเล็กทร นิก ์ที่เพิ่มค าม ามารถในการ
ค าน ณและการรัก าค ามปล ดภัยข งข้ มูล ่งก าลัง
โดยคลื่นแม่เ ล็ก รื คลื่นแมเ่ ลก็ไฟฟ้าแทนการ มัผั ทาง
กายภาพ  เป็นการเ าคลื่น ิทยุมาเป็นคลื่นพา ะ เพื่ ใช้
ในการ ื่ ารข้ มูล   

 ในปัจจุบันมีลัก ณะเป็นป้าย ิเล็กทร นิก ์ 
(  ) ที่ ามารถ ่านค่าได้โดยผ่านคลื่น ิทยุจาก
ระยะ ่าง เพื่ ตร จ บ รื ติดตาม และบันทึกข้ มูลที่ติด
ยู่กับป้าย ินค้าต่าง  ซึ่งน าไปฝัง รื ติด ยู่กับ ัตถุนั้น  

เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่ ง เป็นต้น ามารถติดตามข้ มูลข ง
ัตถุร มทั้งต าแ น่งที่ตั้งข ง ัตถุนั้น ่าในปัจจุบัน ยู่ ่ น

ใดโดยไม่จ าเป็นต้ ง า ัยการ ัมผั  ( ) รื
ต้ งเ ็น ัตถุนั้นก่ น ามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับ
ระบบต่าง  เช่น ระบบเปิดไม้กั้น ัตโนมัติบนทางด่ น ที่มี
การน า   มาใช้ ดังแ ดงในรูปที่  

รูปที่ 1 การเข้าจอดรถโดยใช้ RFID 

งค์ประก บในระบบ  ประก บด้ ย  ่ น ลัก 
คื    เรียก ีกช่ื นึ่ง ่าทราน ป นเด ร์ 
( ) จะท า น้าที่ ่งคลื่น ัญญาณ ิทยุ รื
ข้ มูลที่บันทึก ยู่ในแท็กต บ น งไปที่ตั ่านข้ มูล การ
ื่ าร เป็นแบบไร้ ายผ่ าน ากา  ภายในแท็กจะ

ประก บด้ ยไมโครชิป ารกึ่ งตั น า ซึ่ ง เ ช่ื มต่ กับ
าย ากา  ่ นที่ งคื   รื   ตั
่านข้ มูลเป็นตั รับคลื่น ิทยุข้ มูลที่ ่งมาจาก   

แล้ ท าการตร จ บค ามผิดพลาดข งข้ มูล ถ ดร ั  
และน าข้ มูลผ่านเข้า ู่กระบ นการต่ ไป  ทั้ง ง ่ น
เชื่ มต่ กันดังแ ดงรูปที่  

รูปที่ 2 แสดงองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ RFID 

  ามารถติดตั้ง าย ากา ได้ เพื่ ก า นด
ระยะในการ ่านค่า   ใ ้ ่านค่าไดไ้กลมากขึ้น  
โดยการตั้งค่า    ( ) มีค่ามากจะท า
ใ ้ ่านค่าไดไ้กลและเมื่ ก า นดคา่น้ ย รื ติดลบจะ ่าน
ค่าได้ในระยะที่ ั้นลง 

3. วิธีกำรท ำงำน
.  ุปกรณ์ที่ใช้
ุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ิจัยนี้แบ่ง กเป็น  ่ นคื

าร์ดแ ร์และซ ฟต์แ ร์ 
. .  าร์ดแ ร์ 

  ( ) 
  
    
    
 เครื่ ง  

. .  ซ ฟต์แ ร์ 
   
     

.  โครง ร้างระบบ 
ระบบระบุต าแ น่งรถในลานจ ด มี งค์ประก บข ง

ระบบการท างาน  ่ น คื ่ นแรก ่านค่าบัตรจ ดรถ
โดยใช้บัตร   ชนิด  แทนบัตรจ ดรถซึ่งใน
ลานจ ดรถมี   ท า น้าที่ในการ
ตร จ บ ถานะข งช่ งจ ดแต่ละช่ ง มี ล ด  ใช้
ในการแ ดง ถานะข งช่ งจ ด โดยใ ้ ล ด  ีแดง
มายถึงช่ งจ ดไม่ ่างและ ล ด  ีเขีย  แ ดง ช่ ง

จ ด ่าง ค บคุมการท างานด้ ยไมโครค นโทรลเล ร์ ท า
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       ( )  

การเก็บข้ มูล ถานะข งช่ งจ ดเชื่ มต่ แบบ /  ่ง
เข้า    ใน ่ นข งเครื่ ง ่าน าร์เ ฟไ
ดี (   ) จะ ่านค่าบัตรจ ด (  

 ) ในระยะที่ก า นดโดยการตัง้ค่าที่เครื่ ง ่าน เมื่
มีแท็กเข้ามาในระยะดังกล่า จะท าการ ่านแท็กและ ่งค่าที่
ได้รับเช่ื มต่ แบบ /  ไปยัง    ซึ่ง
จะท าการจัดเก็บข้ มูลไปยังระบบฐานข้ มูลก็ต่ เมื่ มีการ
ตร จ บจาก    (โปรแกรมระบบระบุ
ต าแ น่งฝั่ง ) โดยมีการท างานคื  เมื่ ได้รับค่าแท็ก
ระบบจะท าการเช็ค ถานะข งช่ งจ ดนั้นมี ถานะไม่ ่าง
และยังไม่มีค่า   จึงท าการจัดเก็บแท็กท่ีรับเข้ากับช่ ง
จ ดที่มี ถานะเปลี่ยนจากช่ งจ ด ่างเป็นช่ งจ ดไม่ ่าง 

่ นที่ ง ่ นข งการค้น าต าแ น่งที่จ ดรถ น า
เครื่ ง ่าน าร์เ ฟไ ดี (   ) และ
โปรแกรมค้น าต าแ น่งช่ งจ ดไ ้ใ ้บริการลูกค้าที่
ต้ งการตร จ บต าแ น่งจ ดรถ ณ จุดบริการลูกค้า โดย
มีการท างานข งระบบคื  ท าการ ่านค่าบัตรจ ด  (  

 ) ในระยะที่ก า นดโดยการตัง้ค่าที่เครื่ ง ่าน เมื่
น าบัตรจ ด (   ) มาแตะที่เครื่ ง ่าน 
เ ค รื่ ง ่ า นจะ ท าก า ร ่ ง ข้ มู ล แท็ กที่ ไ ด้ รั บ ไ ปยั ง 

  (โปรแกรมค้น าต าแ น่งช่ งจ ด) 
เช่ื มต่ แบบ /  จากนั้น   ท า
การดึงข้ มูลจากระบบฐานข้ มูล เพื่ ตร จ บค่าบัตร
จ ด  (   ) ที่ตรงกันแล้ น าข้ มูลช่ งจ ด
รถที่ได้แ ดงผ่านโปรแกรมแ ดงผลดังรูปที่  

รูปที่ 3 องค์ประกอบการท างานระบบระบุต าแหน่งรถในลานจอด
ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี 

.  ผังการท างาน    
เมื่ ผู้ใช้บริการต้ งการน ารถเข้า ู่ลานจ ดรถจะได้รับ

บัตรจ ดรถ (   ) เพื่ ยืนยันการเข้าใช้
บริการลานจ ดรถ จากนั้น ามารถน ารถเข้าจ ดในช่ ง

จ ดที่ ่ า ง  เมื่ น ารถเข้ าจ ดในช่ งจ ด เรี ยบร้ ย 
ไมโครค นโทรลเล ร์ค บคุมการท างานตร จจับช่ งจ ด
จาก   เปลี่ยน ถานะใ ้ช่ งจ ดจาก
ช่ งจ ด ่างเป็นช่ งจ ดไม่ ่าง ท าการเปลี่ยน ถานะจาก
ล ด  ไฟ ีเขีย เป็น ล ด  ไฟ ีแดงและ ่งข้ มลู

ผ่านพ ร์ต  ไปยัง    โดยการท า
การงานข ง    ดังรูปที่   

�    

 � 

  ID Tag    

   ID Tag     RFID Reader

 ,    , � 
� 

รูปที่ 4 ผังการท างานของ Car Parking Server

เมื่ เครื่ ง    ได้รับข้ มูลจาก
ไมโครค นโทรลเล ร์ จะท าการตร จ บ ถานะข งช่ ง
จ ด ่าง รื ไม่ ถ้าช่ งจ ด ่างใ ้ ถานะข งช่ งจ ดนั้น
เป็น ถานะ ่างและร รับค่าจากไมโครค นโทรลเล ร์เพื่
ตร จ บต่ ไป ถ้าไม่ ่างท าการตร จ บข้ มูล   
ช่ งจ ดนั้นพบ   รื ไม่ ถ้าพบจะไม่บันทึกค่า  

 ลงไป แต่ถ้าไม่พบใ ้บันทึกค่า   ที่ ่านได้ลงใน
ช่ งจ ดแล้ ่งข้ มูลไปเก็บไ ้ในระบบฐานข้ มูล  

การค้น าต าแ น่งที่จ ดรถ โดยผู้ใช้บริการ ามารถน า
บัตรจ ดรถ (   ) มาแตะที่เครื่ ง ่าน าร์
เ ฟไ ดี (  ) ณ จุดบริการลูกค้า เมื่ เครื่ ง ่าน
าร์เ ฟไ ดี (  ) ได้รับค่าบัตรจ ด  (  

 ) ท าการ ่งค่าที่ได้รับไปยัง   
จากนั้น   ท าการดึงข้ มูลจากระบบ
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       ( )  

ฐานข้ มูล เพื่ ตร จ บค่าบัตรจ ด  (   ) 
ที่ตรงกันแล้ น าข้ มูลที่ได้มาแ ดงผ่านจ แ ดงผลแ ดงดัง
รูปที่  

รูปที่ 5 ผังการท างานของ Information Server 

4.ผลกำรทดลอง
จากการทดล งระบบระบุต าแ น่งรถในลานจ ด 

(      ) ได้ก า นดข้ มูล
การทดล งการ ่านบัตร าร์เ ฟไ ดี (    )
เพื่ าระยะที่เ มะ ม  า รับตั้งค่าการท างานข ง  

   โดยก า นดค่า    เท่ากับ 
  เมื่   ยู่ภายในรถและ ยู่ภายน กรถ 

เปลี่ยนการตั้งค่าก า นดค่า    เท่ากับ 
  เมื่   ยู่ภายในรถและ ยู่ภายน กรถ ท าการ

ทดล ง จ าน น  ครั้ง ได้ผลการทดล งทั้ง  เง่ื นไข ดัง
รูปที่  และ   

)  ยู่ภายในรถ เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าที่ 
   เท่ากับ   จ าน น  ครั้ง ได้

ระยะที่ระบุต าแ น่งรถในลานจ ด ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ย
เท่ากับ .  เมตร 

รูปที่ 6 ผลทดลองการอ่าน RFID Tag ภายในรถ ( -24 dBm) 

)  ยู่ภายน กรถ เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าที่ 
   เท่ากับ   จ าน น  ครั้ง ได้

ระยะที่ระบุต าแ น่งรถในลานจ ด ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ย
เท่ากับ .  เมตร 

รูปที่ 7 ผลทดลองการอ่าน RFID Tag ภายนอกรถ ( -24 dBm) 

)  ยู่ภายในรถ เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าที่ 
   เท่ากับ   จ าน น  ครั้ง ได้

ระยะที่ระบุต าแ น่งรถในลานจ ด ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ย
เท่ากับ .  เมตร 

รูปที่ 8 ผลทดลองการอ่าน RFID Tag ภายในรถ ( -21 dBm) 

)  ยูภ่ายน กรถ เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าที่ 
   เท่ากับ   จ าน น  ครั้ง ได้

ระยะที่ระบุต าแ น่งรถในลานจ ด ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ย
เท่ากับ .  เมตร 

รูปที่ 9 ผลทดลองการอ่าน RFID Tag ภายนอกรถ ( -21 dBm) 
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       ( )  
 

5.สรุปและอภิปรำยผล 
จากการทดล ง ามารถ รุปได้ ่าการทดล งระบบ

ระบุต าแ น่งรถในลานจ ด ทั้ง มด  เง่ื นไขดังนี้ )  
ยู่ภายในรถ เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าที่    

 เท่ากับ   ได้ระยะที่ระบุต าแ น่งรถในลาน
จ ด ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ยเท่ากับ .  เมตร )  ยู่
ภายน กรถ เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าที่    

 เท่ากับ   ได้ระยะที่ระบุต าแ น่งรถในลาน
จ ด ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ยเท่ากับ .  เมตร )  ยู่
ภายในรถ เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าที่    

 เท่ากับ   ได้ระยะที่ระบุต าแ น่งรถในลาน
จ ด ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ยเท่ากับ .  เมตร )  ยู่
ภายน กรถ เมื่ ท าการทดล ง ่านค่าที่    

 เท่ากับ    ได้ระยะที่ระบุต าแ น่งรถใน
ลานจ ด ามารถ ่านค่าได้เฉลี่ยเท่ากับ .  เมตร ดัง
ตารางที่  

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดลองระยะที่อ่านค่า Active RFID Tag 

ค่า   
 ( ) 

ต าแ น่ง 
  

ค่าเฉลี่ย 
(เมตร) 

 ( ) ภายในรถ .  
ภายน กรถ .  

 ( ) 
 

ภายในรถ .  
ภายน กรถ .  

 
ดังนั้นจากทดล งทั้ง  เง่ื นไข ค รเลื กก า นดค่า 
    เท่ากับ   และน าบัตร

จ ดรถ กจากรถด้ ย เพื่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
ลานจ ดรถในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้ งการทราบต าแ น่งที่
จ ดรถข งตนเ งและเ มาะ มตามลัก ณะค าม ูงข ง
าคารที่ก า นด โดยระบบนี้เ มาะ  า รับติดตั้งภายใต้
าคารที่มีค าม ูงข ง าคารจากพื้นถึงเพดานไม่เกิน .  

เมตร  
รูปแบบการแ ดงผลเมื่ ผู้ใช้บริการน าบัตรมาค้น า

ต าแ น่งที่จ ด ณ จุดบริการลูกค้า โดยแ ดงรายละเ ียด 
  ัน เ ลาที่เข้าจ ด  ช้ันท่ีจ ด โซนที่จ ดและช่ งที่

จ ดแ ดงดังรูปที่   
 

 
รูปที่ 10 ผลทดลองการตรวจสอบต าแหน่งที่จอดรถ 

 
ในการท า งาน ิ จั ยนี้ เ ป็ นทาง เลื ก นึ่ งที่ น ามา

ประยุกต์ใช้ในการช่ ยจดจ าข้ มูลข งต าแ น่งที่จ ดรถได้
ย่างเ มาะ ม และมีประ ิทธิภาพพร้ มทั้งเป็นประโยชน์

แก่ผู้ใ ้บริการและผู้ใช้บริการลานจ ดรถ 
 
6. เอกสำรอ้ำงอิง 
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คลัง ินค้าด้ ยเทคโนโลยีการระบุคลื่น ิทยุ. ืบค้นจาก 
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 ีระ ักดิ์ ช่ืนตา  ัญญา ค รคิด  ปิยะ โค ินท์ท ี ัฒน์. 

เทคโนโลยี าร์ เ ฟไ ดีและการประยุกต์ใช้งาน  
น่ ย ิจัยเทคโนโลยี าร์เ ฟไ ดี คณะ ิทยา า ตร์

และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
 ุฒิพล รรณทรัพย์. ระบบจ ดรถยนต์ภายใน าคาร  
ปริญญานิพนธ์. ปทุมธานี: ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี    
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ระบบเฝ้าระวังระดับน ้าของแหล่งน ้าในชุมชนผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน 
Water Level Monitoring System for Water Resources in Communities on 

Android Application 

รัตนาภรณ์ โพธิ์ ุข   รรณร ั  และซัน   ุเมธ ชัยประ ิทธิ์ผล และ รางคณา กิ้มปาน 
ภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ 

ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกล้าเจ้าคุณท ารลาดกระบัง 
.  .  .  . .  

บทคัดย่อ
บทความนี้น้าเสนอระบบเฝ้าระวังระดับน้้าของแหล่งน้้า

ในชุมชนผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน มีจุดประสงค์เพื่อ
ส ร้ า ง ร ะบบติ ด ต ามสถานกา รณ์ น้้ า ที่ ส า ม า รถดู ไ ด้ 
ผ่ านแอปพลิ เค ชัน  โดยระบบแบ่ งออกเป็ น  3 ส่ วน 
ส่วนแรกคือส่วนของฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเซนเซอร์วัด
ระดับน้้าเช่ือมต่อกับอาดูโน่และราสเบอรี่พายเพื่อรับข้อมูล
ในแหล่งน้้าจากหลายๆแหล่งที่ท้าการส้ารวจ จากนั้นส่ง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้แอร์การ์ดไปยังส่วนที่สอง 
ได้แก่ ฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวบรวมข้อมูล ส่วนที่
สาม ได้แก่ แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
เช่ือมต่อกับฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เพื่อน้าข้อมูลระดับน้้า
มาแสดงผลในรูปแบบกราฟ รายงาน 

ค้าส้าคัญ: แ นดร ยด์ ตั รับรู้ าร์ดูโนบ ร์ด ระดับน้้ารา
เบ ร์รี่พาย 

Abstract 
This paper presents the Water Level 

Monitoring System for water resources in 
communities by using Raspberry Pi, Arduino and 
Android. The objective is to create a water level 
monitoring system which is easily used via an 
Android application. The system consists of three 
parts. The first part is the hardware, which are the 
pressure sensors used in measuring the water 
level. The sensors are connected to the Arduino 
and Raspberry Pie in order to get the water level 
at a real time from various surveyed water 

resources. After that, the data are sent over the 
Internet using air cards to the second part which 
is the database server to gather information. The 
last part is the Android application. The 
application will connect to the database server 
and display the data in the form of graphs or 
reports. 

Keyword:      
   

1. บทน้า
ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรที่มีค าม ้าคัญต่ คน พืช

และ ัต ์ เป็นปัจจัย ลักต่ การด้ารงชี ิต ประเท ไทยมัก
ประ บปัญ า ิกฤตด้านทรัพยากรน้้า ทั้งปัญ าน้้าเ ีย น้้า
ท่ ม ในบางฤดูก็ประ บกับปัญ าขาดแคลนน้้า ท้าใ ้เกิด
ค ามคิดที่จะติดตามและเฝ้าระ ังเพื่ ป้ งกันปัญ า ิกฤติ
ด้านทรัพยากรน้้าในแ ล่งเก็บน้้าขนาดใ ญ่ ่ นข งการเฝ้า
ังเกตระดับน้้าท่ีนิยมใช้คื การติดตั้งแผ่น ัดระดับน้้าที่มีขีด

บ กระดับน้้าเพื่ ใช้ ่านระดับน้้าที่มี ยู่ในแ ล่งน้้าน้ัน แต่ ิธี
นี้จะก่ ใ ้เกิดปัญ า ากในชุมชนนั้นมีแ ล่งน้้าจ้าน นมาก
และเกิด ถานการณ์ที่ไม่ ามารถเข้าไปตร จเช็คแผ่น ัด
ระดับน้้าได้ จึงมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ ัดระดับน้้า
ข งแ ล่งน้้าเพื่ ใช้ในการบริ ารจัดการน้้าได้ ย่างมี
ประ ิทธิภาพ ซึ่งข้ มูลเ ล่านี้ ามารถ ่งผ่าน ินเท ร์เน็ตไป
ยังฐานข้ มูลและแ ดงผลบนเซิร์ฟเ ร์ได้ การแ ดงค่าเพื่
เฝ้าระ ังเพียงแต่ในเครื่ งค มพิ เต ร์ าจจะไม่ ะด กใน
การติดตามข้ มูล  เนื่ งจากผู้ดูแลแ ล่งน้้าไม่ ามารถ ยู่
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ใกล้ค มพิ เต ร์ได้ตล ดเ ลา ในปัจจุบันคน ่ นใ ญ่นิยม
การพกพา มาร์ท โฟน รื แท็บเล็ ต ไ ้ กับตั  ท้ า ใ ้
ะด ก บายในเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีเ ล่านี้ช่ ย
้าน ยค าม ะด ก บายในชี ิตประจ้า ัน จนเกิดค้า ่า
ินเท ร์เน็ตใน รรพ ิ่ง (   ) ทุก ย่าง
ามารถเช่ื มต่ กันผ่าน ินเท ร์เน็ตได้ไม่ ่าจะ ยู่ในที่ใด 
ามารถดูข้ มูลที่เป็นปัจจุบันได้ทุกท่ี  

 บทค ามนี้จึงน้าเ น ระบบเฝ้าระ ังระดับน้้าข งแ ล่ง
น้้าในชุมชนผ่านแ นดร ยด์แ ปพลิเคชัน ระบบจะเริ่มจาก
การรับข้ มูลในแ ล่งน้้าที่ท้าการ ้าร จ โดยใช้ ุปกรณ์
เซนเซ ร์รับข้ มูลระดับน้้าเก็บค่าไ ้ แล้ ่งข้ มูลผ่าน
ินเท ร์เน็ตไปยังฐานข้ มูลข งเซิร์ฟเ ร์เพื่ ร บร ม

ข้ มูล จากน้ันแ ปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์
จะเช่ื มต่ กับฐานข้ มูลข งเซิร์ฟเ ร์ เพื่ น้าข้ มูลระดับ
น้้าแบบเรียลไทม์จากฐานข้ มูลมาแ ดงในรูปแบบตั เลข 
กราฟ และในรูปแบบรายงานบน มาร์ทโฟน ท้าใ ้ ามารถ
เข้ าถึ งข้ มู ล ได้ ะด กร ดเร็  เพื่ การตัด ินใจใน
ถานการณ์ต่าง  ากมีค าม ิกฤตเกิดขึ้นระบบจะท้าการ

แจ้งเตื นผ่านแ ปพลิเคชันได้ทันที 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
กับฐานข้อมูล MySQL บนเซิร์ฟเวอร์ 
  การเช่ื มต่ ระ ่างแ ปพลิ เคชันแ นดร ยด์กับ
ฐานข้ มูล  บนเซิร์ฟเ ร์  จะแตกต่างจากปกติ
ทั่ ไป เพราะ มาร์ทโฟน รื แท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการ
แ นดร ยด์นั้นไม่ ามารถติดต่ กับมายเ คิ แ ล
เซิร์ฟเ ร์ (  ) ได้โดยตรง แต่ ามารถเขียน
โค้ดผ่านตั กลางที่เป็นเซิร์ฟเ ร์ไซด์ คริปต์ (   

) ซึ่งก็คื ภา าพีเ ชพี ( )  ้า รับติดต่ ระ ่าง
แ นดร ยด์แ ปพลิเคชันกับฐานข้ มูลเพื่ ใ ้ ามารถ
แลกเปลี่ยนข้ มูลกันได้ แ ดงได้ดังรูปที่  

รูปที่ 1. การเข้าถึงฐานข้อมูล MySQL โดยแอนดรอยด์ 
แอปพลิเคชัน 

 โดยขั้นต นการท้างานจะแบ่ง กเป็น  ฝั่ง คื ฝั่ง 
แ นดร ยด์แ ปพลิเคชันและฝั่ ง เซิร์ฟเ ร์  เริ่มจาก 
แ นดร ยด์แ ปพลิเคชัน   ั่งใ ้
โปรแกรมที่เขียนด้ ยภา าพีเ ชพีท้างาน จากนั้นโปรแกรม
จะท้าการเ ช่ื มต่ และ าข้ มูลจากมายเ คิ แ ล 
( ) มาแ ดง ยู่ในรูปข งเจ ัน ( ) ที่แ นดร ยด์
แ ปพลิเคชัน ามารถ ่านค่าและน้ามาแ ดงผลได้ 

2.2 อะชาร์ตเอนจิน (AChartEngine) 
   ะชาร์ตเ นจิน  เป็นไลบรารี่ที่ใช้ในการ าดกราฟ
บนแ ปพลิเคชันแ นดร ยด์ ามารถดา น์โ ลดได้ที่ น้า
เ ็บไซต์ข ง ะชาร์ตเ นจิน ดังแ ดงในรูปที่  

รูปที่ 2. หน้าเว็บไซต์ของอะชาร์ตเอนจิน 

  โดยมีไลบรารี่กราฟแบบต่าง  ใ ้เลื กใช้ตามค าม
ต้ งการ เช่น กราฟเ ้นตรง กราฟแผนภูมิแท่ง และกราฟ
แผนภูมิ งกลม แ ดงตั ย่างดังรูปที่  

รูปที่ 3. ตัวอย่างกราฟเส้นตรง 
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2.3 เจสัน (JSON) 
    ย่ มาจาก    
เป็นฟ ร์แมต ้า รับแลกเปลี่ยนข้ มูลค มพิ เต ร์ 
ฟ ร์แมตเจ ันนั้น ยู่ในรูปข้ ค ามธรรมดา (  ) ที่
ทั้งมนุ ย์และโปรแกรมค มพิ เต ร์ ามารถ ่านเข้าใจได้ 
 ฟ ร์แมตเจ ันเป็นข้ มูลในรูปแบบข ง ็ บเจ็คท์ 
( ) โดยเริ่มจากเครื่ ง มายปีกกาเปิด  และ ิ้น ุดที่
ปีกกาปิด  ภายใน ็ บเจ็คท์จะมีข้ มูลที่เรียก ่า มาชิก 
( ) รูปแบบข ง มาชิกจะ ยู่ในรูปแบบข งการจับคู่
ระ ่าง /  ิธีการเขียน มาชิกมีดังนี้ 

:  

 าก มาชิกมมีากก ่า  ชุดใ ้คั่นด้ ยเครื่ ง มาย  
( ) ดังนี ้

: :   

โดย ามารถแ ดงตั ยา่งการเขียนได้ดังรูปที่  

รูปที่ 4. ตัวอย่างการเขียนฟอร์แมตเจสัน 

2.4 เซนเซอร์วัดอัตราการไหลของน ้า (Water 
Flow Sensor) 
   เซนเซ ร์ ัด ัตราการไ ลข งน้้า  เป็นเซนเซ ร์
ตร จจับที่ได้รับการ กแบบมา ้า รับตร จจับ ัตราการ
ไ ลข งน้้าโดยเฉพาะ  ประก บด้ ยโรเต ร์ รื แกน มุน
้า รับรับน้้าโดยมีแม่เ ล็กช้ินเล็ก  และตั ตร จจับ ลล์

เ ฟเฟ็กต์ซึ่งบรรจุ ยู่ภายในตั ถังพลา ติก ้า รับทางน้้าเข้า
และทางน้้า ก เมื่ น้้าไ ลเข้ามาในตั ตร จจับแกน มุนที่
ยู่ภายในจะ มุน ท้าใ ้แม่เ ล็กที่ติด ยู่กับใบพัดข งแกน
มุนนั้นเกิดการเคลื่ นที่ผ่านตั ตร จจับ ลล์เ ฟเฟ็กต์เกิด

ัญญาณพัล ์ซึ่งจะมี ัตราตามค ามเร็ ข งกระแ น้้าที่ไ ล
เข้ามาในตั ตร จจับ มีลัก ณะแ ดงได้ดังรูปที่  

รูปที่ 5. Water Flow Sensor 

2.5 เซนเซอร์วัดแรงดันน ้า (Hydrostatic Level 

Sensor) 
  เซนเซ ร์ ัดแรงดันน้้า  เป็นเซนเซ ร์ที่ถูกประยุกต์
ใ ้ใช้ ัดระดับข งเ ล ช่ งค ามลึกในการ ัด  เมตร โดย
ทุกค ามลึกที่เปลี่ยนไป  เซนติเมตรจะใ ้ค่าแรงดันไฟฟ้า 
( ) เปลี่ยนไป   รื    /  ค่าที่ได้

กจะมี น่ ยเป็นเซนติเมตร ซึ่งเซนเซ ร์ ัดแรงดันน้้ามี
ลัก ณะแ ดงดังรูปที่  

รูปที่ 6. เซนเซอร์วัดแรงดันน้้า 

3. การออกแบบแอปพลิเคชัน
3.1 โครงสร้างระบบโดยรวม 
  ลักการท้างานโดยร มข งระบบ ามารถแ ดงได้ดัง 
รูปที่  

รูปที่ 7. โครง ร้างโดยร มข งระบบ 

 
 
 

  
   

 
  

 :   
 : 

:  
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  จากรูปที่  ามารถ ธิบายรายละเ ียดได้ดังนี้ 

) บ ร์ดไมโครค นโทรลเล ร์ (   ) 
จะรับค่าจากเซนเซ ร์ ัดแรงดันในแ ล่งน้้า จากนั้น
่งค่าไปยัง    

)   จะ ่งค่าผ่าน ินเท ร์เน็ตไปยัง
เซิร์ฟเ ร์เพื่ จัดเก็บลงในฐานข้ มูล 

) มาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์จะเรียก
ข้ มู ล ในฐานข้ มู ลมาจากเซิ ร์ ฟเ ร์ เพื่ ม า
ประม ลผลต่ ไป 

 
3.2 การติดตั งอุปกรณ์ 
   เช่ื มต่ รา เบ รรี่พายเข้ากับแบต ้าร งเพื่ จ่ายไฟ
ใ  ้และเ ียบแ ร์การ์ดใน  ข งรา เบ ร์รี่พาย จากนั้น
เช่ื มต่ รา เบ รรี่ พาย กับ บ ร์ดไมโครค นโทรลเล ร์ า
ดูโนด้ ย าย   ดังแ ดงในรูปที่   

 

 
 

รูปที่ 8. การเช่ือมต่อราสเบอรี่พายกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
 จากนั้นน้าเซนเซ ร์ทั้ง งเช่ื มต่ กับบ ร์ด าดูโน่ 

ย่ นเซนเซ ร์ ัดแรงดันน้้าในท่ พี ีซี แล้ น้า ุปกรณ์ไป
ติดตั้งท่ีแ ล่งน้้า ดังแ ดงในรูปที่   
 

 
 

รูปที่ 9. การติดต้ังอุปกรณ์ 
 

3.3 ความสามารถของแอปพลิเคชัน 
   แ ปพลิเคชันเฝ้าระ ังระดับน้้าข งแ ล่งน้้าในชุมชน
ถูก กแบบใ ้มีเมนู ลัก  เมนูแบ่งได้เป็น  

) เมนูแ ดงต้าแ น่งข ง ุปกรณ์บนแผนท่ี 
) เมนูแ ดงระดับน้้าปัจจุบันแบบตารางข งแ ล่งน้้าใน
ชุมชน 

) เมนูแ ดงกราฟข งระดับน้้า ณ ช่ งเ ลา นึ่งข ง
แ ล่งน้้าในชุมชน 

) เมนูแ ดงรายงานข งระดับน้้าข งแ ล่งน้้าในชุมชน 
) เมนูการแก้ไขข้ มูลแ ล่งน้้า 

 
   โดยค าม ามารถในการเข้าถึงแต่ละเมนูแบ่งได้เป็น  
ระดับผู้ใช้ ดังนี้ 

) ผู้ใช้ทั่ ไป ามารถเข้าถึงเมนูแ ดงต้าแ น่งข ง
ุปกรณ์ เมนูแ ดงระดับน้้าปัจจุบันแบบตาราง และ

เมนูแ ดงกราฟข งระดับน้้า 
) ผู้ใช้ระดับ ูง ามารถเข้าถึงได้เ มื นผู้ใช้ทั่ ไป แต่

เพิ่มเมนูแ ดงรายงานข งระดับน้้า 
) ผู้ดูแลระบบ เข้าถึงได้ทุกเมนูโดยจะเพิ่มเมนูการแก้ไข

ข้ มูลข งแ ล่งน้้า 
 
4.  ผลการทดลอง 
  แ ปพลิเคชันได้แบ่งระดับผู้ใช้เป็น  ระดับ คื ผู้ใช้
ทั่ ไปกับผู้ดูแล รื ผู้ใช้ที่ ยู่ในระดับท่ี ูงก ่า  

1) ผู้ใช้ทั่วไป  
น้าแรกที่จะปรากฏคื น้าจ แผนที่เพื่ บ กต้าแ น่ง

ข ง ุปกรณ์ และต้าแ น่งข งผู้ใช้ดังท่ีแ ดงในรูปที่  
 

 
 

รูปที ่10. หน้าจอแสดงแผนที่และต้าแหน่งของอุปกรณ์ 
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       ( )  

 เมื่ คลิกแ ดงแถบเมนูจะแ ดงเมนู กมาจาก
ด้านข้างข งแ ปพลิเคชันดังรูปที ่  

รูปที ่11. แถบเมนูบาร์ของแอปพลิเคชัน 

 เมื่ เลื กเมนู  จะปรากฏตารางแ ดงระดับน้้าดัง
รูปที่  ( ) และเมื่ กด  จะปรากฏรายการ
ถานที่ที่ต้ งการเลื กดังรูปที่  ( ) โดย น้าจ แ ดง

ตารางระดับน้้าจะดา น์โ ลดข้ มูลใ ม่ทุก   นาที 

(a)                            (b) 

รูปที่ 12. หน้าจอแสดงตารางของระดับน้้าที่เปลี่ยนแปลง 

 เมื่ เลื กเมนู  จะปรากฏกราฟแ ดงระดับน้้าดัง
รูปที่  ( ) และเมื่ กด  ก็จะปรากฏรายการ
ถานที่ที่ต้ งการเลื กดังรูปที่  ( ) โดย น้าจ แ ดง

กราฟระดับน้้าจะดา น์โ ลดข้ มูลใ ม่ทุก   นาที 

(a)                            (b) 

รูปที่ 13. หน้าจอแสดงกราฟของระดับน้้า 

2) ระดับผู้ใช้ที่สูงกว่าผู้ใช้ทั่วไป
จะต้ งท้าการเข้า ู่ระบบโดยเลื กเมนู   กด

เลื ก  จะปรากฏ น้าจ แ ดงการเข้า ู่ระบบดังรูป
ที่  

รูปที่ 14. หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ 

 เมื่ เข้า ู่ระบบเรียบร้ ย ถ้าเป็นผู้ใช้ระดับ ูงจะปรากฏ
น้าจ แ ดงรายงานระดับน้้าโดยมี น่ ยเป็นเซนติเมตร ดัง

รูปที่  ( ) และเมื่ กด  ก็จะปรากฏรายการ
ถานที่ที่ต้ งการเลื กดังรูปที่  ( ) โดย น้าจ แ ดง

รายงานระดับน้้าจะ ามารถเลื กดูได้แบบราย ันรายเดื น 
และรายปี 
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       ( )  
 

 

   
( )                             ( ) 

 
รูปที่ 15. หน้าจอแสดงรายงานของระดับน้้า 

 
 ในกรณีที่ ยู่ในระดับผู้ดูแลระบบ เมื่ เข้า ู่ระบบ ้าเร็จ
จะปรากฏ น้าจ เมนูใ ้เลื ก ่าต้ งการเพิ่ม ุปกรณ์ใ ม่ 
แก้ไขข้ มูลข งแ ล่งน้้า  ดังรูปที่  ถึงรูปที่   
 

 
 

รูปที่ 16. หน้าจอแสดงเมนูหลังจากเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

รูปที่ 17. หน้าจอแสดงหน้าเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ 

    
(a)                         (b) 

 
รูปที่ 18. หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลของแหล่งน้้า 

 
5. บทสรุป 
 จากการทดล งใช้แ ปพลิเคชันเฝ้าระ ังระดับน้้าข ง
แ ล่งน้้า ผู้ใช้ไม่จ้าเป็นต้ งเฝ้าค มพิ เต ร์ตล ดเ ลาก็
ามารถดูระดับน้้าในรูปแบบต่าง  ผ่านแ ปพลิเคชันบน

ระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ที่มีการรับ ่งข้ มูลแบบ
เรียลไทม์ โดย น้าจ แ ดงตารางและกราฟระดับน้้าจะ
ัพเดทค่าทุก   นาที ีกทั้งแ ปพลิเคชันยัง ามารถแจ้ง

เตื นเมื่ ระดับน้้า ูงก ่าค่าที่ระบุไ ้ ่าเป็นระดับ ันตราย 
ข้ มูลที่ได้มา ามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในงาน ื่น  ได้ต่ ไป  
 

6.  เอกสารอ้างอิง 
 . .   : เชื่ มต่ ฐานข้ มูล

 บนเซิฟเ ร์. .  : 
:// .  

 . .  . . 
 : :// . .  

 .  . .   มันท้าใ ้ชี ิตง่าย
ขึ้นเย ะเลย. .  : 

:// . . . . / / /
/ .  

 . .  /      
ัด ัตราการไ ลข งน้้า. .  : 

:// . . / /
/ /

.  
 . . เซนเซ ร์ ัดระดับน้้า  เมตร. 

.  : 
:// . . / / / 
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       ( )  

อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิ กรณศีึกษาต้นสตรอเบอร์ร่ี 
Humidity and Temperature Sensor : Case Studies From Strawberries 

ุ นันท์   ุยะต๊ะ 
ูนย์ค ามเชี่ย ชาญทางคลื่นไมโครเ ฟและเทคโนโลยี  

 านัก ิชาค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท ม า ิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
: . .

บทคัดย่อ 
เกษตรสมัยใหม่ต้ังอยู่บนแนวคิดของการท าเกษตรที่

สามารถปรับปริมาณการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพ
ของพ้ืนและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงการดูแลพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพและแม่นย า  ซึ่งแตกต่างจากเกษตรแบบด้ังเดิม
ที่สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรได้ตรงต่อความต้องการ
ของพืช ช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร ตัวอย่างเช่น การให้
ปุ๋ยที่ในปริมาณที่พอเหมาะช่วยท ารักษาคุณภาพดิน ไม่เกิด
การล้นของแร่ธาตุที่อาจท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมลงได้ เป็น
ต้น ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์วัดความชื้นและ
อุณหภูมิ กรณีศึกษาต้นสตรอเบอร์รี่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุม
และดูแลแปลงปลูกพืชให้มีสภาพความชื้นในดินที่เหมาะสม
ส าหรับพืช โดยระบบจะตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น
ปัจจุบันกับค่าที่ เหมาะสมของพืชในฐานข้อมูล ผลการ
ทดลองอ่านค่าอุณหภูมิแลความชื้น มีผลการทดลองจากดิน 
5 ชนิด พบว่า การทดลองหาค่าเฉลี่ยความชื้นของดิน 5 
ชนิด ค่าความชื้นเฉลี่ยของดิน 5 ชนิดทั้งหมด 52.24% และ
การทดลองหาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของดิน 5 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย
ของดินทั้ง 5 ชนิด 20.36°C 

ค าส าคัญ : ค ามชื้น  ุณ ภูมิ 

Abstract 
Modern agriculture is based on the concept of 

smart farming that can adjust a number of 
resources in cultivating the plant. Unlike, 
traditional agriculture, it cannot control the use of 
resources to meet the needs of the plant. For 
example, a suitable amount of fertilizer can 
maintain soil quality, and reduce resource 
depletion. In this work, we developed a smart tag 

to control and check soil humidity and 
temperature in the environment of farming. Both 
factors, humidity and temperature, are Close ly 
monitored with the suitable value of cropping 
condition the in the database. With the results 
from the soil five species found were average soil 
moisture fifth of the average moisture Of the soil 
five all kinds 52.24 % and the experimental 
average soil temperature 5 average temperature 
of the earth all five of 20.36 °C 

Keyword :   

1.บทน า
เก ตรแบบผ มผ านเป็นการปลูกพืชและเลี้ยง ัต ์

ลาก ลายชนิด ในพ้ืนที่และระยะเ ลาเดีย กัน ภายใต้การ
เกื้ กูลประโยชน์ต่ กัน ย่างมีประ ิทธิภาพ ูง ุด โดย า ัย

ลักการ ยู่ร มกันระ ่างพืชกับ ัต ์ โดยพืช ลากชนิดมี
ายุการเก็บเกี่ย ไม่เท่ากัน เก ตรกรต้ งเข้าใจ ายุการเก็บ

เกี่ย เพ่ื ที่จะได้ างแผนช่ งเ ลาการปลูกที่เ มาะ ม 
ในการ างแผนการท าเก ตรแบบผ มผ าน พืชแต่ละ

ชนิดมีค่า ุณ ภูมิและค ามชื้นที่แตกต่างกัน เป็นเ ตุใ ้เกิด
ค ามยุ่งยากในการดูแลพืชผักใ ้เ มาะ มกับชนิดที่ปลูก  

ฉะน้ันผู้ ิจัยจึงมีค ามคิดที่จะท า ุปกรณ์ ัดค ามชื้นและ
ุณ ภูมิ  กรณี ึก าต้น ตร เบ ร์รี่  (   

     
) โดยท าการทดล ง  ่ น คื  ทด บ

ค ามชื้นข งดิน และ ุณ ภูมิข งดิน เพ่ื ใ ้เก ตรกรดูแล
พืชผักได้ ย่างเ มาะ ม ตามชนิดข งพืชต่าง  เพ่ื ลดค าม
เ ีย ายจากการดูแลพืชที่ไม่เ มาะ ม 
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       ( )  
 

 
2.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

เซนเซ ร์ ัดค ามชื้น (   ) การใช้
งาน จะต้ งเ ียบแผ่น   า รับ ัดลงดิน เพ่ื ใ ้ งจร
แบ่ งแรง ดันท างานไ ด้ครบ งจร  จาก น้ันจึง ใช้ งจ ร
เปรียบเทียบแรงดันโดยใช้ไ ซี ปแ มป์ เบ ร์  เพ่ื
ัดแรงดันเปรียบเทียบกันระ ่างแรงดันดันที่ ัดได้จาก

ค ามชื้นในดินดังรูปที่  
 

 
รูปที่ 1 Soil Moisture Sensor 

ที่มา : http://www.ioxhop.com/product 
 

เซนเซ ร์ ัด ุณ ภูมิ ( ) ื่ ารผ่านโปรโตค ล 
 ร งรับแ ล่งจ่ายพลังงานได้ต้ังแต่ .   .  

ใ ้ค่าค ามชื้น ัมพัทธ์ และ ุณ ภูมิ เป็นข้ มูลดิจิต ล จึงไม่
ต้ งการการ บเทียบค่า ใช้พลังงานต่ า โดยขณะ  
ย่าน ัด ุณ ภูมิ    ง าเซลเซีย  โดยมีค่าค ามแม่นย า 

  ง าเซลเซีย   ค ามละเ ียดในการ ัด  ง า
เซลเซีย  แ ดงผลแบบ  บิต ดังรูปที่   

 

 
รูปที่ 2 อุปกรณ์ DHT22 

ที่มา : http://www.arduinoall.com/article. 

 
    มิเต ร์ ัดดินระบบ

ดิจิต ล    ( ัดค่ากรดด่างในดิน  ค ามชื้น  ุณ ภูมิ 
และค ามเข้มแ ง) ตร จ บ และแก้ปัญ ากรดด่างในดิน
ได้ ย่างทันท่ งที รื การตร จ บค ามชื้นในดินใ ้มี
ค ามเ มาะ มกับพืชผักแต่ละชนิด ใน ่ นการเพาะพันธุ์ต้น
กล้า รื การปลูกพืชชนิดที่ต้ งค บคุมค ามเข้มแ ง ช่ ย
ัด ภาพแ ดล้ มข งแปลงปลูกต้นไม้ พืชผัก ทั้งในร่ม และ

กลางแจ้ง เพ่ื ใ ้เรา ามารถปรับปรุง แก้ไข ภาพที่ไม่
เ มาะ มแก่การเจริญเติบโต รื การใ ้ผลผลิตข งพืชผัก
ได้ ย่างเ มาะ ม ามารถประเมินค่าค ามเข้มแ งเพ่ื ใ ้

คุณ ามารถเลื กพ้ืนที่ รื ปรับ ภาพพ้ืนที่ใ ้เ มาะ มได้ 
และยัง ามารถตร จ บ ุณ ภูมิได้ ีกด้ ย ดังรูปที่   

 

      
รูปที่ 3 Soil Survey Instrument Model 

ที่มา : http://www.finedayplus.com/measure/soil-meter. 

 
   รื   เทคโนโลยี ินเต ร์เน็ตที่

เชื่ ม ุปกรณ์และ เครื่ งมื ต่าง  เช่น โทร ัพท์มื ถื  รถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทั น์ และ ื่น  เข้าไ ้ด้ ยกัน โดยเครื่ งมื ต่าง  
จะ ามารถเชื่ ม โยงและ ื่ ารกันไ ด้โดยผ่ านระบบ
ินเต ร์ เน็ต เทคนิคที่ใช้การ ื่ ารและเชื่ มต่ ผ่ าน

โปรโตค ล โดยเชื่ มต่ กับเ ็บเซิร์ฟเ ร์ ที่ใ ้บริการเชื่ ต่
ื่ ารในแบบ   

 

 
รูปที่ 4 Internet of Things (IoT) 

ที่มา :https://www.google.co.th/webhp?sourceid= chrome. 
 

เทคโนโลยีฟาร์ม ัจฉริยะน้ัน ต้ัง ยู่บนแน คิดข งการ
ท าเก ตร มัยใ ม่ที่เรียก ่า เก ตรแม่นย า ูง (  

 รื   ) เป็นกลยุทธ์ในการ
ท าการเก ตรที่ เป็นมิตรกับ ิ่งแ ดล้ ม โดยเก ตรกร
ามารถจะปรับการใช้ทรัพยากรใ ้ ดคล้ งกับ ภาพข ง

พ้ืนที่ย่ ย  ร มไปถึงการดูแล ย่างมีประ ิทธิภาพและ
แม่นย า ซึ่ง ามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งฟาร์มพืชและ ัต ์ ดัง
รูปที่  
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       ( )  

รูปที่ 5 Smart Farm 

3.รายละเอียดการพัฒนา
 ุปกรณ์ ัดค ามชื้นและ ุณ ภูมิ กรณี ึก าต้น ตร
เบ ร์รี่ เมื่ น าเซนเซ ร์ ัด ุณ ภูมิและค ามชื้นปักลงบน
แปลงผัก แล้ น าค่าที่ ัดได้มีเปรียบเทียบกับค่าที่ต้ังไ ้ใน
เครื่ งแม่ข่ายจะมีไฟแ ดง ถานะบ กค่าค ามชื้นและ
ุณ ภูมิ ่าเ มาะ ม รื ไม่เ มาะ ม ดังรูป  

รูปที่ 6 แผนภาพการท างานของอุปกรณ์วัดความช้ืนและ
อุณหภูมิ กรณีศึกษาต้นสตรอเบอร์รี่ 

โครง ร้าง าร์ดแ ร์มี ยู่  ่ น คื  จ แ ดงผลและ
ล ดไฟ จะ ยู่บนดินเพ่ื แ ดงค่าค ามชื้นและ ุณ ภูมิ มี
ล ดไฟ  แ ดง ถานะ ่ นที่ งจะ ยู่ ในดินมี

เซ็นเซ ร์ ัดค่าค ามชื้นและ ุณ ภูมิ ดังรูป  

รูปที่ 7 โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์วัดความช้ืนและอุณหภูมิ 
กรณีศึกษาต้นสตรอเบอร์รี่ 

ิ ธี การทดล ง ุ ปกรณ์ ัดค าม ชื้นและ ุณ ภูมิ  
กรณี ึก าต้น ตร เบ ร์รี่เป็น ุปกรณ์ที่น าไปปักลงบนดิน
ใ ้เซ็นเซ ร์ ัดค ามชื้นและ ัด ุณ ภูมิ ยู่ในดิน จากน้ันจะ
แ ดงผลที่จ ม นิเต ร์ แ ดง ถานะค่าค ามชื้นที่เ มาะ ม 
แล้ แ ดงข้ มูลบนเ ็บแ พพลิเคชั่น ดังรูปที่  

รูปที่ 8 เว็บแอพพลิเคช่ันระบบจัดการอุปกรณ์วัดความช้ืนและ
อุณหภูมิ กรณีศึกษาต้นสตรอเบอร์รี่ 

4. ผลการทดลอง
ป้าย เก ตร ัจฉริยะ (   ) ไ ด้ท าการ

ทดล งใน  ่ น คื  การ ัดค่าค ามชื้นในดิน ท าการ
ทดล งจ าน น  ครั้ง ามารถ รุปเป็นกราฟ ดังน้ี 

รูปที่ 9 การวัดค่าความช้ืนของอุปกรณ์วัดความช้ืนและอุณหภูมิ 
กรณีศึกษาต้นสตรอเบอร์รี่ 

จากรูปที่  ผลการทดล งในการ ัดค่าค ามชื้นข งดิน
ในดิน  ชนิด ก า นดการทดล งจ าน น  ครั้ง พบ ่า
ค ามชื้นข งดินชนิดที่  (ดินแ ้งมาก) มีค่าค ามชื้น ยู่ที่ 

 ทั้ง  ครั้ง ตามล าดับ ค ามชื้นข งดินชนิดที่  (ดิน
แ ้ง) มีค่าค ามชื้น ยู่ที่    ตามล าดับ ค ามชื้น
ข งดินชนิดที่  (ดินปกติ) มีค่าค ามชื้น ยู่ที่    
ตามล าดับ ค ามชื้นข งดินชนิดที่  (ดินชื้น) มีค่าค ามชื้น
ยู่ที่    ตามล าดับ และดินชนิดที่  (ดินชื้นมาก) 

มีค่าค ามชื้น ยู่ที่  ทั้ง  ครั้ง 

เซ็นเซอร์วัดความช้ืน 
และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 

จอแสดงผล 
และหลอดไฟ LED 
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รูปที่ 10 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดลองวัดค่าความช้ืน
ในดินของอุปกรณ์วัดความช้ืนและอุณหภูมิ กรณีศึกษาต้นสตรอ

เบอร์รี่ 
 

จากรูปที่  ผลการทดล งในการ ัดค่าค ามชื้นในดิน 
 ชนิด ก า นดการทดล งจ าน น  ครั้ง พบ ่าค่า ่ น

เบี่ยงเบนมาตรฐานข งค ามชื้นข งดินชนิดที่  (ดินแ ้ง
มาก) มีค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่  .  ตามล าดับ
ค ามชื้นข งดินชนิดที่   (ดินแ ้ง) มี ค่า ่ นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ยู่ที่ .  ตามล าดับ ค ามชื้นข งดินชนิดที่  
(ดินปกติ) มีค่า ่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ .  ตามล าดับ 
ค ามชื้นข งดินชนิดที่   (ดินชื้น) มีค่า ่ นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ยู่ที่ .  ตามล าดับ ค ามชื้นข งดินชนิดที่  
(ดินชื้นมาก) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยู่ที่ .  ตามล าดับ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานข งดิน  ชนิดทั้ง มด .  

 

 
รูปที่ 11 การทดลองวัดค่าความช้ืนที่วัดได้จากดินที่ปลูก 

ต้นสตรอเบอร์รี่ 
 

จากรูปที่  ผลการทดล งในการ ัดค่าค ามชื้นในดินที่
ปลูก ตร เบ ร์รี่ ก า นดการทดล งจ าน น  ครั้ง พบ ่า
ค่าค ามชื้นในดินที่ปลูก ตร เบ ร์รี่ ดินชนิดที่   มีค่า
ค ามชื้น ยู่ที่    ตามล าดับ ดินที่ปลูก ตร เบ ร์
รี่ชนิดที่  มีค่าค ามชื้น ยู่ที่    ตามล าดับ ดินที่
ปลูก ตร เบ ร์รี่ชนิดที่  มีค่าค ามชื้น ยู่ที่    

ตามล าดับ ดินที่ปลูก ตร เบ ร์รี่ชนิดที่  มีค่าค ามชื้น ยู่ที่ 
   ตามล าดับ ดินที่ปลูก ตร เบ ร์รี่ชนิดที่  มีค่า

ค ามชื้น ยู่ที่   ตามล าดับ  
 
การทดล ง ่ นที่  การ ัดค่า ุณ ภูมิข งดิน ทดล ง

จ าน น  ครั้ง น ามา รุปเป็นกราฟ ดังน้ี 
 

 
รูปที่ 12 การทดลองวัดค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์วัดความช้ืนและ

อุณหภูมิ กรณีศึกษาต้นสตรอเบอร์รี่ 
 

จากรูปที่  ผลการทดล งในการ ัดค่า ุณ ภูมิข งดิน 
ก า นดการทดล งจ าน น  ครั้ง พบ ่า ุณ ภูมิข งดิน 
ช นิดที่   มี ค่ า ุณ ภูมิ ยู่ ที่     ตามล าดับ 
ุณ ภูมิข งดินชนิดที่  มีค่า ุณ ภูมิ ยู่ที่    

ตามล าดับ ุณ ภูมิข งดินชนิดที่   มีค่า ุณ ภูมิ ยู่ที่   
   ตามล าดับ ุณ ภูมิ ข งดินชนิดที่   มีค่า

ุณ ภูมิ ยู่ที่    ตามล าดับ และดินชนิดที่  มีค่า
ุณ ภูมิ ยู่ที่    ตามล าดับ  

 

 
รูปที่ 13 การทดลองวัดค่าอุณหภูมิค่าความคลาดเคล่ือนของ 
อุปกรณ์วัดความช้ืนและอุณหภูมิ กรณีศึกษาต้นสตรอเบอร์รี่ 

 
จากรู ป ท่ี   ผ ลการทดล ง ในการ ั ด ุณ ภู มิ ค่ าค าม

คลาดเคลื่ นข งดิน ก า นดการทดล งจ าน น  ครั้ง พบ ่า ุณ ภูมิ
ข งดิน ชนิดท่ี  มีค่า ุณ ภู มิค่าค ามคลาดเคลื่ น ยู่ท่ี .   
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.  ตามล าดับ ุณ ภู มิข งดินชนิดท่ี  มีค่า ุณ ภูมิค่าค าม
คลาดเคลื่ น ยู่ท่ี .   .  ตามล าดับ ุณ ภูมิข งดินชนิดท่ี  
มีค่า ุณ ภู มิค่าค ามคลาดเคลื่ น ยู่ท่ี .   .  ตามล าดับ 
ุณ ภูมิข งดินชนิดที่  มีค่า ุณ ภูมิค่าค ามคลาดเคลื่ น ยู่ท่ี .  

.  ตามล า ดั บ  แ ละดิ น ชนิ ด ท่ี   มี ค่ า ุณ ภู มิค่ าค าม
คลาดเคลื่ น ยู่ท่ี .   .  ตามล าดับ 

รูปที่ 14 การทดลองวัดค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากดินที่ปลูก 
ต้นสตรอเบอร์รี่ 

จากรูปท่ี  ผลการทดล งในการ ัดค่า ุณ ภูมิข งดินท่ีปลูก ต
ร เบ ร์รี่ ก า นดการทดล งจ าน น  ครั้ง พบ ่า ุณ ภูมิข งดินท่ี
ปลู ก ตร เบ ร์ รี่ ช นิ ด ท่ี   มีค่ า ุณ ภู มิ ยู่ ท่ี    
ตามล าดับ ุณ ภู มิข งดินท่ีปลูก ตร เบ ร์รี่ดินชนิดท่ี  มีค่า
ุณ ภูมิ ยู่ท่ี    ตามล าดับ ุณ ภูมิข งดินท่ีปลูก ตร

เบ ร์รี่ดินชนิดท่ี  มีค่า ุณ ภูมิ ยู่ท่ี      ตามล าดับ 
ุณ ภูมิข งดินท่ีปลูก ตร เบ ร์รี่ ชนิดท่ี  มีค่า ุณ ภูมิ ยู่ท่ี  
  ตามล าดับ และ ุณ ภูมิข งดินท่ีปลูก ตร เบ ร์รี่ดินชนิดที่ 
 มีค่า ุณ ภูมิ ยู่ท่ี    ตามล าดับ 

5.สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง
จากผลการทดล ง รุปได้ ่าการ ัดค่าค ามชื้นและค่า

ุณ ภูมิ น าค่าค ามชื้นและค่า ุณ ภูมิมาเปรียบเทียบ เพ่ื
ตร จ บค ามเ มาะ มข งดินที่จะปลูกต้น ตร เบ ร์รี่ 
โดยค่าค ามชื้นข งดินที่ ามารถปลูกต้น ตร เบ ร์รี่ ยู่ที่ 

   และ ุณ ภูมิข งดินที่ ามารถปลูกต้น ตร
เบ ร์รี่ ได้ ยู่ที่    ดังน้ันดินที่ เ มาะ มกับการ
ปลูกต้น ต รเบ ร์รี่คื ดิน ชนิดชื้น ที่มีค ามชื้น ยู่ที่   

 และค่า ุณ ภูมิ ยู่ที่    

6.เอกสารอ้างอิง
 เซ็นเซ ร์ ัดค ามชื้นในดิน   

ื บ ค้น จ าก  :// . . / . 
ืบค้นเมื่   มีนาคม  

  บริ ัท ไฟน์เดย์ จ ากัด.  เครื่ ง ัดดิน ระบบดิจิต ล 
 . ืบค้นจาก :// . . / 

/ / . ืบ ค้นเมื่   
มีนาคม . 

 บริ ัท ยูไนเต็ด ินฟ ร์เมชั่น ไ เ ย์ จ ากัด.  ืบค้น
จาก   ู่    ค ามฝัน
ที่ ไ ม่ ไ ก ล เ กิ น เ ื้ ม .  ื บ ค้ น จ า ก 

:// . . . / 
/ / . . .  

ืบค้นเมื่   มีนาคม . 
  :: าดูโนทุก ย่างคื   ขาย 

 ทุก ย่าง.  .  น ิธี ใช้งาน  
ัด ุณ ภูมิและค ามชื้น ด้ ยเซนเซ ร์  / 

 /  ใช้ไ ด้ภายใน  นาที .  ืบค้นจาก 
:// . . / .  ืบ ค้นเมื่  

 มีนาคม . 
   ื บ ค้ น จ า ก 
http://www.thaieasyelec.com/products/inter
net-of-things/nodemcu  สืบ ค้น เ มื่ อ  7 มี นาคม 
2559 
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แบบจ ำลองระบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นในฟำร์มสุกร 
Climate Control System in Swine Farm Model 

 
ินธุกานต์ รูป ม  กฤต ัฒน์ น ิริยะ 

ังกัดภาค ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ 
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ ิทยาเขตบางเขน   

. .   . .  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างแบบจ าลองการท างานของ
ฟาร์ม เลี้ ยงสุกรแบบโรง เรือนระบบปิดที่ ถูกควบคุม
สภาพแวดล้อมภายในด้วย Internet of Things ที่
ประกอบด้วย Climate Sensor และ ส่วนควบคุมโดยใช้ 
Raspberry pi ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยใช้การเก็บข้อมูลจาก เซนเซอร์  
เพื่อประมวลผลการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
โรงเรือนจ าลองให้มีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของสุกรที่เกษตรกรสามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ
ได้เอง โดยในงานวิจัยนี้จะท าการทดลองการควบคุมการ
ปรับอุณหภูมิของแบบจ าลองโรงเรือนระบบ  

  จ านวน 8 กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในการลดลงของอุณหภูมิภายในแบบจ าลอง
โรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปิด โดยมีการควบคุมตัวแปรคือ พัด
ลม และ ปั้มน้ า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อน 
 

Abstract 
 This research prepares for design and test 
performance of evaporative cooling system swine 
farming model which controlled internal 
environment by Internet of Thing contains climate 
sensors, Microcontroller and CPUs With Raspberry 
pi. Purpose for facilities and promote 

occupational agriculturist by collecting data from 
sensor to process operation's device in swine farm 
model for the appropriate environment with 
swine's growth by farmer can control the device 
or automatic system. The Experimental control 
environment inside evaporative cooling system 8 
case studies for compare different temperature in 
model and the control variable is fan and water 
pump and the device is used for cooling system 
for model. 
 
 ค ำส ำคัญ : Internet of Things, Smart Farm, 
Climate Sensor 
 

1. บทน ำ 
 ในการปรับปรุงประ ิทธิภาพข งภาคเก ตรกรรมและ
ุต า กรรม เริ่มมีการใช้แน คิดข ง   โดย

เทคโนโลยีที่ ใช้ในการจัดการงานเก ตรกรรมดังกล่า  
โดยร มแล้ เรียก ่า  (   ) เป็น
แน คิดที่มีมานาน แต่พึ่งเป็นที่แพร่ ลายในระยะเ ลาไม่
นาน ซึ่ง  เป็นการก า นดการท างานใช้เชิงโปรแกรม 
ข ง ิ่งข ง ( ) รื ุปกรณ์ต่าง  และใ ้ ุปกรณ์
ต่าง เ ล่านั้น ติดต่ ื่ ารระ ่างกันและมีการท างาน
ร่ มกันผ่าน  รื  ินเท ร์เน็ต โดยมนุ ย์ไม่
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จ าเป็นต้ งเป็นผู้ ั่งการ แต่ใ ้ ุปกรณ์เ ล่านั้น ั่งงานกันเ ง 
เช่น การก า นดปริมาณน้ าตาลใน ้ ยโดยการค บคุม
ปริมาณการใ ้น้ าตามที่ก า นด ซึ่งจะมี จุดเก็บข้ มูล
ค ามช้ืนในดินเพื่ ก า นดเ ลาที่เ มาะ มในการใ ้น้ าเป็น
เซนเซ ร์ ัดค ามช้ืนข งดินเป็น ่ นที่จะ ื่ าร( ) 
กับปั้มน้ า ( ) ที่จะค ยจ่ายน้ า ดังภาพท่ี  ซึ่งท้ัง  ิ่ง
นี้ จะค ย ื่ ารและ ่งข้ มูล ากันผ่าน  ที่
ก า นด ซึ่งเก ตรกร ามารถใช้ ุปกรณ์ ิเล็กทร นิก ์ต่าง  
เข้ามาช่ ยค บคุมกระบ นการผลิตและค บคุมคุณภาพข ง
ผลิตผลทางการเก ตร โดยใช้ ุปกรณ์จ าพ กเซนเซ ร์
ตร จ ัดค่าจ าเพาะต่าง ใ ้เ มาะ ม และเก็บข้ มูล ถิติ
เพื่ พัฒนากระบ นการใ ้ดียิ่งขึ้น ีกทั้งยัง ามารถช่ ยใน
การติดตามผลผ่านเครื ข่าย ินเท ร์เน็ตได้ ีกด้ ย  

ภาพที่ 1 Internet of Things ในไร่ออ้ย 
ที่มา : [6] Kanokvate Tungpimolrit (2012) 

ย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยี   ยังต้ งใช้
ต้นทุน ูงในระดับ นึ่ง จึงไม่ใช่ ่าการใช้เทคโนโลยีนี้จะคุ้มค่า
ในการเก ตรทุกชนิด ซึ่งในงาน ิจัยช้ินนี้  ได้เลื กการ
เพาะเลี้ยง ุกร เนื่ งจากการเลี้ยง ุกรในเชิง ุต า กรรมมี
มูลค่าตลาดมากก ่า  ล้านล้านบาทโดยในปี พ. .  
ปริมาณการผลิต ุกรในประเท ไทยผลิต ุกร .  ล้านตั  
มีมูลค่าเฉลี่ยมากถึง  ล้านล้านบาท แต่เมื่ เทียบกับปี 
พ. .  ที่ผลิต ุกรได้มากก ่า .  ล้านตั  ก าลังการ
ผลิตลดลง จากปี พ. .  ประมาณ .  เป ร์เซ็นต์ 
าเ ตุมาจาก ภาพ ากา ร้ นและแปรปร นที่มีผลกระทบ

ต่ การเจริญเติบโตข ง ุกร พร้ มทั้งการเลี้ยงยังประ บ
ปัญ าโรคระบาด ่งผลใ ้เกิดค ามเ ีย ายในการผลิต  

การจัดการโรงเรื นเลี้ยง ุกรที่เ มาะ ม ามารถเพิ่ม
ผลผลิตข ง ุกรและเป็นการลดต้นทุนผลผลิตแต่การจัดการ
โรงเรื นปิดบางแ ่งต้ งใช้ก าลังคนในการเ าใจใ ่ค บคุม
ขั้นต นการท างาน เพื่ ใ ้ได้ผลผลิตที่ดีก ่าโรงเรื นแบบ
เปิด ซึ่งค่าเฉลี่ยน้ า นักข ง ุกรขุน กิโลกรัมต่ ตารางเมตร 
โรงเรื นระบบเปิด ยู่ที่ .  ซึ่งน้ ยก ่า โรงเรื นระบบ
ปิดที่ .  ประมาณ .  เป ร์เซ็นต์  

ในงาน ิจัยนี้ จะท าการจ าล งการท างานข งฟาร์ม ุกร
ระบบปิดแบบระบายค ามร้ นด้ ยระบบ  

  ( ) ที่เป็นระบบระบายค ามร้ นที่ใช้
ทั่ ไปในการเลี้ยง ัต ์ระบบปิด ใช้การ ยดน้ าผ่านแผงรังผึ่ง 
และใช้พัดลมดูด ากา กจะท าใ ้ ุณ ภูมิภายในโรงเรื น
เลี้ยง ัต ์ต่ าก ่าภาพน ก และระบบค บคุมการท างานข ง
ุปกรณ์ต่าง  ซึ่ง ามารถค บคุมและแ ดงผลผ่านเ ็บไซต์ 

ที่ ิ่งข ง ( ) ที่ใช้ ื่ ารกัน คื  
( ) เซนเซ ร์ที่จะใช้ ัด ุณ ภูมิและค ามช้ืนเพื่ ่ง

ข้ มูลใ ้กับ ุปกรณ์ต่าง  โดยในแบบจ าล งจะติดตั้ง
เซนเซ ร์  ตั  

( ) ุปกรณ์ค บคุม ภาพแ ดล้ มภายในโรงเรื น เช่น 
พัดลม ล ดไฟ ปั้มน้ า 

2. อุปกรณ์และวิธีกำร
ในระบบข งการท างานจะแบ่งการท างานทางด้าน

 กเป็น  ่ น ลัก  ท างานภายใน
แบบจ าล ง และท างานภายน กแบบจ าล งโดยใน  ่ นนี้
จะใช้การติดต่ ื่ ารผ่านทางระบบไร้ าย .  ( ) 
ในการติดต่ ระ ่าง  กับ  และ ค บคุมจาก 

  ต่าง  เช่น โทร ัพท์มื ถื  ค มพิ เต ร์
พกพา เป็นต้น ดังภาพท่ี  

ภาพที่ 2 แผนภาพการท างานภายในแบบจ าลอง 
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       ( )  
 

 การท างานข งระบบ จะเริ่มต้นที่  
( )   เป็นตั ตร จ ัด ภาพแ ดล้ ม

ภายในแบบจ าล งตล ดเ ลา และ ่งข้ มูลไปยัง  
เพื่ เก็บบันทึกข้ มูลและประม ลผล จ าน น  ตั  ่งข้ มูล
ัญญาณ  จาก   ข ง  ไปยัง

เ ารับ ัญญาณข ง   
( ) ากมี ภาพแ ดล้ มที่เปลี่ยนแปลงไป  จะ

ั่งการใ ้  ค บคุมการท างานข ง ุปกรณ์ต่าง  
ภายในแบบจ าล งเพื่ ใ ้ ภาพแ ดล้ มภายในแบบจ าล ง
กลับมา ู่ ภา ะปกติ  

( ) ในทุก ขั้นต้ ง ผู้ใช้ ามารถเฝ้าติดตาม ถานะข ง
ุปกรณ์ต่าง  ุณ ภูมิ  และค ามช้ืน ัมพัทธ์  ภายใน

แบบจ าล งผ่านทาง   รื ค บคุม ุปกรณ์
ต่าง  ได้ด้ ยตนเ ง โดยรายละเ ียดต่าง ข ง ุปกรณม์ีดังนี้ 
 . ุปกรณ์ ่ง ัญญาณ 
 ุปกรณ์ภาค นาม ที่ใช้ตร จ ัด ุณ ภูมิและค ามช้ืน
(  )จะใช้เซนเซ ร์  ดังตารางที่  ซึ่ง
มีข บเขตในการ ัด ุณ ภูมิ ยู่ที่  ถึง  ง าเซลเซีย  
และค ามช้ืน ัมพัทธ์   ถึง  เ ช่ื มต่ กับ 

 ในตารางที่ เป็น  ที่มีขนาด
เล็กและมี ุปกรณ์ ่ง ัญญาณไร้ าย  ภายใน ต้ งการ
พลังงานไฟฟ้า  จากแบตเต รี่ ลัก ณะการท างานคื  

 จะ ัดข้ มูล ภาพแ ดล้ มภายในแบบจ าล ง และ
่งข้ มูลใ ้กับ  เพื่ ร บร มและตร จ บ

ค ามผิดพลาดข งข้ มูล 
 ตารางที่  ข้ มูลข ง ุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น  จะเช่ื มต่ กับ ุปกรณ์รับ ัญญาณ
ที่ท า น้าที่เป็น  และ    เพื่ ใ ้
ุปกรณ์รับ ัญญาณบันทึกข้ มูลลงบนฐานข้ มูล ุดท้ายจะ

ปิดการเช่ื มต่  และเริ่มเก็บข้ มูล ภาพแ ดล้ มใ ม่เป็น 
 ซ้ าไปเรื่ ย  

 .  ุปกรณ์รับ ัญญาณและประม ลผล 
 ฝั่ง ุปกรณ์รับ ัญญาณจะท า น้าท่ีเป็นเ มื น ูนย์กลาง
ในการเก็บข้ มูลและค บคุมการท างานข ง ุปกรณ์ต่าง
ทั้ง มด มี ุปกรณ์ ลักคื       ใน
ตารางที่  เป็นค มพิ เต ร์ขนาดเล็กที่มีประ ิทธิภาพ
เ มาะ มในการประม ลข้ มูล จะรับข้ มูล ุณ ภูมิจาก
ุปกรณ์ ่ง ัญญาณและบันทึกลงบนฐานข้ มูลในตั  ีกทั้ง

ยังท า น้าที่เป็น   ที่เรียกข้ มูลจากฐานข้ มูล 
และ ามารถ ั่งการค บคุม ุปกรณต์่าง ผา่นเ ็บไซต ์เมื่ กด
ค บคุม ุปกรณ์ผ่านเ ็บไซต ์   ที่เช่ื มต่ ยู่กับ 

ที่เป็น ิตซ์เปิดปิด ุปกรณ์ไฟฟ้า จะเปิดปิด ุปกรณ์
ต่าง  และระบบ ัตโนมัติ เมื่ ด าเนินการ   จะ
ค าน ณการท างานที่เ มาะ มเ ง และ ามารถ ั่งการ
ค บคุม ุปกรณ์ต่าง   
 
3. กำรออกแบบ 
 3.1 วงจร 
 งจรข ง ุปกรณ์แบ่งเป็น  ่ นตาม น้าที่การท างาน
ลัก  คื  ุปกรณ์ ่ง ัญญาณ และ ุปกรณ์รับ ัญญาณ 

  . .  ุปกรณ์ ่ง ัญญาณ เช่ื มต่ ระ ่าง  
 และ  ดังภาพท่ี  

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 วงจรอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
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       ( )  

 . .  ุ ป ก ร ณ์ รั บ ั ญ ญ า ณ  เ ป็ น ง จ ร ข ง 
  ( )   ( ) และ ุปกรณ์ต่าง  ( ) ดัง

ภาพที่  

ภาพที่ 4 วงจรอุปกรณ์รับสัญญาณและควบคุม 

3.2 สถำปัตยกรรมซอฟต์แวร์และข้อมูล 
 . .  ถาปัตยกรรมซ ฟต์แ ร์มีการ ่งข้ มูล

ระ ่างระบบการท างานข งโปรแกรม โดยเริ่มต้นที่ 
ระบบ ัด ุณ ภูมิ เมื่ ่านข้ มูลจากเซนเซ ร์ จะบันทึก
ข้ มูลลงบนฐานข้ มูล ใ ้ระบบค บคุม ุปกรณ์และการ
แ ดงข้ มูลใ ้กับผู้ใช้ผ่านเ ็บไซต์ ่านข้ มูล และจัดการกับ
ข้ มูลดังกล่า  ดังภาพที ่  

ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของระบบ 

 . .  ถาปัตยกรรมข้ มูล กแบบการเก็บข้ มลู
ดังภาพท่ี  มีรายละเ ียดดังนี ้

. ตาราง   เก็บข้ มูล ุณ ภูมิข งจุด
ิกฤติต่าง  ข งการเจริญเติบโตข ง ุกรในช่ ง ัยท่ีแตกต่าง

กัน 
. ตาราง  เก็บข้ มูลข ง ุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้

ไ ้ในระบบ 
. ตาราง   ตารางเก็บข้ มูลการบันทึก

ุณ ภูมิในช่ งเ ลาต่าง  
. ตาราง   ตารางเก็บข้ มูล ุณ ภูมิที่

เ มาะ มใน ุกร ัยต่าง  
. ตาราง   จะบันทกึข้ มูลการเลี้ยง ุกร

ปริมาณการเลี้ยง และ ันท่ีรับเข้ามาเลีย้ง เพื่ ช่ ยในการ
จัดการฟาร์ม 

ภาพที่ 6 สถาปัตยกรรมข้อมูลของระบบ 

3.3 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
 การ กแบบ น้าจ  า รับการค บคุม  า รับผู้ใช้ จะ
มุ่งเน้น กแบบใ ้ใช้งานได้ง่ายมี ี ัน ยงานซึ่งจะแบบ
เป็น ่ น ลัก  ได้  ่ นดังน้ี 

. .  น้าจ ค บคุมการท างานข ง ุปกรณ์ต่าง
ภายในแบบจ าล ง ฝั่งซ้ายเป็นรูปภาพแบบจ าล งมีตั เลข
ุณ ภูมิและค ามช้ืนแ ดงด้านบน ภายในแบบจ าล งจะ

แ ดงภาพการเคลื่ นไ ข ง ุปกรณ์ที่ท างาน ยู่ แล้
ามารถกด ั่งการเพื่ ค บคุม ิตซ์เปิดปิดข ง ุปกรณ์

ต่าง  ได้ ฝั่งข าจะเป็นข้ มูลการ ถานะ การท างานข ง
ุปกรณ์ ามารถกดเพื่ ค บคุมการท างาน และตั้งระบบใ ้

ท างาน ัตโนมัติ รื ค บคุมการท างานได้ดังภาพท่ี  
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       ( )  

ภาพที่ 6 หน้าจอควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 
. .  น้าจ การจัดเก็บข้ มูลการเลี้ยง ุกร ช่ ยเ ลื

ผู้ใช้ในการบันทึกและแ ดงข้ มูลต่าง ที่ช่ ยเ ลื ผู้ใช้แ ดง
ข้ มูลรายละเ ียดข งการเลี้ยงในปัจจุบัน และตั้งค่าค บคุม
ุณ ภูมิที่เ มาะ ม และบันทึกข้ มูลการเลี้ยงใน ดีต 

ร มทั้งข้ มูล ุณ ภูมิและค ามช้ืนย้ น ลัง ดังภาพที่  

ภาพที่ 7 หน้าจอการจัดเก็บของมูลการเลี้ยงสุกร 

. .  เป็น น้าจ ข งคู่มื  า รับช่ ยเ ลื ผู้ใช้ในการ
ใช้เ ็บไซต์ใน น้าจ ต่าง  ใ ้ ามารถใช้งานเ ็บไซต์ได้ทุก
ฟังก์ช่ันข งเ ็บไซต์  ดังภาพท่ี  

ภาพที่ 8 หน้าจอคู่มือ 

3.4 แบบจ ำลอง 
ุปกรณ์ที่ใช้ในการท าแบบจาล งท าจาก ะคริลิค ที่มี

คุณ มบัติทนทานและมีน้า นักเบา ขนาด   ต่   
 รื ประมาณ  ต่   เพื่ ใ ้ ัตรา ่ นใกล้เคียงกับ

โรงเรื นจริง แต่มีค าม ูง   ซึ่งมีค าม ูงมากก ่า
ัตรา ่ นที่จริงเนื่ งจากข้ จากัดทางด้าน ุปกรณ์ต่าง  มี

ขนาดที่จ ากัด การใช้ ่ น ูงใกล้ ัตรา ่ นจริง แบบจ าล ง
จะมีขนาดเล็กจนไม่ ามารถติดตั้ง ุปกรณ์ได้ โดยลัก ณะ
ข งแบบจ าล งเป็นดังภาพที่  

ภาพที่ 8 แบบจ าลองโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

4. ขอบเขตในกำรควบคุมกำรท ำงำน
ภายในแบบจ าล งถูกติดตั้ง ล ดไฟภายในเพื่ ทด บ

ถานการณ์ที่โรงเรื นเลี้ยง ุกรมี ุณ ภูมิที่ ูงขึ้น และ
ภายในแบบจ าล งถูกบุด้ ยกระดา ฟล ยเพื่ ใ ้ ุณ ภูมิ
ถูกถ่ายเทผ่านทางผนังข งแบบจ าล งใ ้น้ ยที่ ุด โดย
ภายในแบบจ าล งจะถูกติดตั้ง ปั้มน้ า  ตั  และ พัดลม  
ตั ที่ท างาน ิ ระจากกัน ซึ่งการทด บจะแบ่งเป็น  
กรณี ึก า จากการเปิดปิด ุปกรณ์ทั้ง  ช้ิน ดังนี้ 

กรณีที่  ปิดปั้มน้ า ปิดพัดลมตั ที่  ปิดพัดลมตั ที่  
( ุณ ภูมิ ้ งปกติ) 

กรณีที่  ปิดปั้มน้ าเปิดพัดลมตั ท่ี  ปิดพัดลมตั ท่ี  
กรณีที่  ปิดปั้มน้ าปิดพัดลมตั ท่ี  เปิดพัดลมตั ท่ี  
กรณีที่  ปิดปั้มน้ าเปิดพัดลมตั ท่ี  เปิดพัดลมตั ท่ี  
กรณีที่  เปิดปั้มน้ าปิดพัดลมตั ท่ี  ปิดพัดลมตั ท่ี  
กรณีที่  เปิดปั้มน้ าเปิดพัดลมตั ท่ี  ปิดพัดลมตั ท่ี  
กรณีที่  เปิดปั้มน้ าปิดพัดลมตั ท่ี  เปิดพัดลมตั ท่ี  
กรณีที่  เปิดปั้มน้ าเปิดพัดลมตั ท่ี  เปิดพัดลมตั ท่ี  
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ซึ่งการทดล งทั้ง  กรณี ึก านี้ เพื่ ึก าการปรับ
ุณ ภูมิใ ้เ มาะ มกับการเจริญเติมโตข ง ุกร ย่างมี

ประ ิทธิภาพ ู ง ุ ด  โดยจะปรับ ุณ ภูมิ ใ ้ ภ ายใน
แบบจ าล งมี ุณ ภูมิเริ่มต้นที่  ง าเซลเซีย  จากนั้น
จะด าเนินการตามกรณี ึก าต่าง  เพื่ เลื ก ิธีการที่
เ มาะ ม ในการปรับ ุณ ภูมิใ ้ลดลงมาที่   ง า
เซลเซีย  ( ุณ ภูมิปกติ) และเ ลาในการปรับ ุณ ภูมิใ ้
เ มาะ ม 

ซึ่งในระ ่างด าเนินการทดล ง จะต้ ง ามารถ ังเกต
การท างาน ุปกรณ์ต่าง ภายในแบบจ าล ง ผ่านทางเ ็บไซต์
ได้ ย่างถูกต้ ง และมีการเปลี่ยนแปลงการค บคุมได้ทันที มี
การบันทึกข้ มูล ุณ ภูมิ ม่ าเ ม   ผ่านทางเ ็บไซต์ข ง
ุปกรณ์ที่เช่ื มต่ กับ   ผ่าน ัญญาณ  

5. ผลและวิจำรณ์
 จากการทดล งทั้ง มด  กรณี ึก า ามารถน ามา

บันทึกข้ มูลการเปลี่ยนแปลงข ง ุณ ภูมิ ง าเซลเซีย ต่  
 น่ ยเ ลาเท่ากับ  นาทีได้ ดังตารางที่   

ตารางที่  ตารางผลการทดล ง 

จากผลการทดล งจะเ ็น ่า ในกรณีที่  ถึงกรณีที่  มี
การเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ ย รื ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเลย คาด ่ามี าเ ตุจากระบบ  ไม่ได้
ท างาน ย่าง มบูรณ์ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ่ นกรณี
ที่  และ  ที่ใ ้พัดลมท างาน  ตั นั้นมีแน โน้มลดลงเพียง
เล็กน้ ย าจเป็นเพราะปัจจัยข งพัดลม มีกาลังในการดูด
ากา ได้น้ ย ท าใ ้มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และใน

กรณีที่  ที่มีการท างานครบทั้งระบบ มีการเปลี่ยนแปลง
ย่างเ ็นได้ชัดเจนมากที่ ุด แต่ยังถื ่าไม่มากนัก มี

แน โน้มข ง ุณ ภูมิลดลง เมื่ ระบบท างานครบถ้ นทุก
การท างาน 

6. สรุป
่ นการค บคุมการท างานข ง ุปกรณ์  ามารถ

แ ดงผลการท างานและค บคุมได้ตามที่คาด ัง แต่ าจะมี
ปัญ าในการแ ดงผลช้าเล็กน้ ยจากการ ่งข้ มูลเพื่
แ ดงผล และในการทดล งการท างานใน  กรณี มีค าม
เปลี่ ยนแปลงข ง ุณ ภูมิน้ ยก ่ าที่ คาด ั ง เ าไ ้
พ มค ร แต่ผลการทดล งก็ยังแ ดงใ ้เ ็นถึงค าม
เปลี่ยนแปลงในแน โน้มที่ดี าจเป็นเพราะ ุปกรณ์ต่าง  ยัง
ไม่เ มาะ มมากนัก ท าใ ้ผลลัพธ์จากการท าล งไม่ดี
เท่าที่ค ร และในการน างาน ิจัยนี้ไปปรับใช้งานจริงจะต้ งมี
การปรับการท างานข ง ุปกรณ์ต่าง  ทั้งในเรื่ งการจ่าย
ไฟฟ้าใ ้กับ ุปกรณ์ และจ าน นเซนเซ ร์ที่ต้ งใช้  ตาม
ปัจจัยข ง ภาพแ ดล้ มใน ถานท่ีจริง 

7. กิตติกรรมประกำศ
ข ข บคุณ โครงการปริญญาตรี  าขา ิทยาการ

ค มพิ เต ร์ ภาคพิเ  ิทยาเขตบางเขน ที่ นับ นุน
งบประมาณในการด าเนินงาน ถานที่ปฏิบัติงานร มถึง
ุปกรณ์ต่าง  และข บคุณ าจารย์ มโชค เรื ง ิทธินันท์ 

ผู้ใ ้ค าปรึก าในทุกด้านข งงาน ิจัยเป็น ย่าง ูง 

8. เอกสำรอ้ำงอิง
 จารุ ัฒน์  ด น นู .โรงเรื นระบบปิดกับการเพิ่ม

มรรถภาพการผลิต ัต ์ . ัมมนานัก ึก าปริญญาตรี 
าขา ัต า ตร์ ภาคเรียนที่  ปีการ ึก า .

ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รี ิชัย.  
 ปี  มู เ นื่ ย... ปริมาณเพิ่ม กดราคายืน ่ น. 
(  ปัก ์แรก กุมภาพันธ์). ัต ์เ ร ฐกิจ.  
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ระบบแทรคกิงรถไฟฟ้าแม่โจ้ 
กรณีศึกษา: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Smart Life Tracking 
(Case Study: Computer Science Faculty of Science Maejo University) 

นางสาวศิริพรรษ เอกจิตต์ 
นายสนิท สิทธิ นายนษิ ตันติธารานุกุล และ นายกิตติกร หาญตระกูล 

าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยแม่โจ้  เชียงใ ม่    ประเท ไทย 
             

บทคัดย่อ 
การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีทางเลือก

หลากหลายท้ังเดิน รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ซ่ึงการเดินทางเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นมุ่งมั่นท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับ 1 ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะ
จัดท ารถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยลดการสร้าง
มลพิษ ช่วยลดการจราจรท่ีติดขัด และยังลดค่าใช้จ่าย 

เพ่ือให้รถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน จึงได้น า NodeMCU และเทคโนโลยี MQTT เข้ามา
ช่วยพัฒนาให้ระบบมีการแจ้งสถานะว่ารถไฟฟ้าอยู่สถานีใด 
โดยสามารถเช็คการแจ้งสถานะรถไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์และ
สถานี ท่ีรถไฟฟ้าจอด ท้ังนี้ ยัง ช่วย ใน เร่ืองของการวาง
แผนการเดินทางได้ 

ค ำส ำคัญ : NodeMCU, MQTT, มหาวิทยาลัยสีเขียว 

Abstract 
Using thoroughfare in Meajo University There is a 
wide choice such as walking, bicycles, 
motorcycles and cars. But those which may cause 
air pollution. Maejo University is committed to 
being a green university ranked first. So in the 
near future, the University will provide Trains in 
University, To reduce pollution ,Reducing traffic 
congestion And cost savings. And to make Trains 

in University even more effective. Therefore 
,provider used NodeMCU and  MQTT technology 
into developing the system. The system indicates 
that the train station is located. You can check 
the Train status in the website and at the Train 
station. It also helps in planning to using 
thoroughfare in Meajo University 

 : NodeMCU, MQTT, 

1. บทน า
การเดินทางภายในม า ิทยาลัยแม่โจ้นั้น มีการเดินทาง

ลายรูปแบบ ไม่ ่าจะเป็นการเดินเท้า การป่ันจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ่งผลใ ้เ กิดมลพิ ทาง ากา  
ร้างปัญ าการจราจรติดขัด าจจะก่ ใ ้เกิด ุบัติเ ตุกับ

นัก ึก าช้ันปีท่ี  ท่ีต้ งเดินทางเท้า เพ่ื ลด ุบัติเ ตุและยัง
เป็น ีก นึ่งทางเลื กในการเดินทางใ ้กับนัก ึก าช้ันปีท่ี  
ท่ีต้ งเดินเท้าไป าคารเรียน 

ดังนั้น ใน นาคต ันใกล้ม า ิทยาลัยแม่โจ้ได้ตระ นัก
ถึงปัญ าดังกล่า  จึงได้น ารถไฟฟ้ามาใช้ภายในม า ิทยาลัย 
โดยจะมีรถไฟฟ้า  าย มีท้ัง มด  คัน เพ่ื ลดปัญ า
การจราจรติดขัด ุบัติเ ตุ และเป็น ีก นึ่งทางเลื กในการ
เดินทางภายในม า ิทยาลัยแม่โจ้ ในการ  าน ยค าม
ะด กกับผู้ใช้รถไฟฟ้าก็คื ากเราทราบ ่ารถไฟฟ้าจะมาถึง

เราก่ีนาที ใช้เ ลาเดินทาง ีกก่ีนาที เราจะได้ างแผนการ
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เดินทางได้ ผู้ใช้ ามารถทราบ ่ารถไฟฟ้า ยู่ใน ถานีใดได้
ด้ ยการเช็คผ่านบนเ ็บไซต์ 

ท้ัง มดนี้ก็เพ่ื  านยค าม ะด กต่าง แก่ผู้ใช้งาน 
และ ่งเ ริมใ ้มีการใช้งานมากข้ึนและมีการใช้งานรถไฟฟ้า
ได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ เพ่ื การน า ถิติการใช้งานมาช่ ยใน
การตัด ินใจการ ร้างเ ้นทาง ื่น เพ่ิมข้ึน เราจึงต้ งพัฒนา
ระบบนี้ข้ึนมา 
 
2. วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยเก่ียวข้องกับ Internet of Things (IoT) 
 รื  ินเต ร์เน็ตในทุก ิ่ง  มายถึง การท่ี ิ่ง 

ต่าง  ถูกเช่ื มโยงทุก ิ่งทุก ย่างเข้า ู่โลก ินเท ร์เน็ตท าใ ้
มนุ ย์ ามารถ ั่งการ ค บคุมใช้งาน ุปกรณ์ต่าง ผ่านทาง
เครื ข่าย 

    ( )  เป็ นตั แปร
 าคัญ  า รับ   ท่ี ใ ช้ในการ ื่ ารนั้ นไม่ เพีย งแ ต่ 

  เพียงเท่านั้นแต่ยังมีตั แปร ื่นเข้ามา
เก่ีย ข้ ง ีกนั่นคื โ นดเซ็นเซ ร์ (  ) ต่าง
จ าน นมากท่ีท าใ ้เกิดเครื ข่ายเซ็นเซ ร์ไ ร้ าย (  

 : ) ใ ้ กับ ุปกรณ์ ต่า ง าม ารถ
เช่ื มต่ เข้ามาได้ ซ่ึง เจ้า  นี่ เ ง ามารถตร จจับ 
ปรากฏการณ์ต่าง  (  ) ในเครื ข่าย
ได้ด้ ย ยกตั ย่างเช่น แ ง ุณ ภูมิ ค ามดัน เป็นต้น เพ่ื
่งค่าไปยัง ุปกรณ์ในระบบใ ้ท างาน รื ั่งงาน ื่น ต่ ไป 

ง า น วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ  Message Queue 
Telemetry Transport ( MQTT )  

เป็น โปรโตค ล  า รับ  โปรโตค ลนี้ ใ ช้ ิ ธีก าร
เ มื นกับ   ปกติแต่พัฒนาใ ้ร งรับงาน
ด้าน  น กจากจะร รับและ ่านค่าแล้  ยัง ามารถ
ั่งงาน ุปกรณ์ท่ีใช้  ได้ด้ ยการใช้งานโปรโตค ลนี้

ต้ งจะต้ งมี ุปกรณ์ท่ีฝัง    
มาเพ่ื ท า น้าท่ีรับ ่ง ข้ มูลไปยัง ุปกรณ์ ื่นท่ีใ ช้  
เ มื นกัน 

จ ะ มี   ่ น  คื    แ ล ะ
. ซ่ึงการรับและ ่งข้ มูลนั้นมันจะ ่งข้ มูลไปมา

ากันนั้นจะ ่งผ่านตั กลางนั้นก็คื    โดยตั
่งนี้จะเรียก ่า  ่งข้ มูลข้ึนไปยัง  พร้ ม

ระบุ ั ข้ ( ) ท่ีต้ งการ ่งข้ มูล กไปจากนั้นตั รับ
ซ่ึงเรียก ่า  ถ้า ากตั รับต้ งการรับข้ มูลจาก
ตั ่ ง จ ะ ต้ ง ท า กา ร   ั ข้   ข ง 

 นั้น  ผ่าน  เช่นกัน 

ง า น วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ  Radio frequency 
identification (RFID) 

เทคโนโลยี าร์เ ฟไ ดี (     
) คื  เทคโนโลยี นึ่งท่ีใช้ในการระบุ ิ่งต่าง  

โดย า ัยคล่ืน ิทยุ ซ่ึงต่างจากเทคโนโลยี ื่น  เช่น บาร์โค้ด
ท่ี า ัยคล่ืนแ ง รื การ แกนลายนิ้ มื  เป็นต้น ใน ่ นนี้
จะ ธิบายใ ้เข้าใจถึง ลักการข งเทคโนโลยี าร์เ ฟไ ดี 
และแน คิดต่าง  ท่ีเก่ีย ข้ งกับเทคโนโลยีนี้ 

ในระบบ  จะมี งค์ประก บ ลัก  ด้ ยกัน  
่ น คื  

. ป้าย (  ) 

. เคร่ื ง ่านป้าย (  ) 

. าร์ดแ ร์ รื  ระบบท่ีใช้ประม ลผล 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ Raspberry Pi 
 เ ท  ค โ  น  โ  ล  ยี     

  เป็นบ ร์ดค มพิ เต ร์ขนาดเล็กท่ี ามารถ
เช่ื มต่ กับจ ม นิเต ร์ คีย์บ ร์ด และเม า ์ได้ ามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานทางด้าน ิเล็กทร นิก ์ 
การเขียนโปรแกรม รื เป็นเคร่ื งค มพิ เต ร์ต้ังโต๊ะขนาด
เล็ก   ร งรับ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (  

 ) ได้ ลายระบบ 
 
เคร่ืองมือและภ าษ าท่ีใช้ในก ารพัฒน าระบบ 
.  คื ช่ื ภา าท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมภา า

นึ่ง ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟ ร์มกล่า คื  
ามารถรันภา า  ได้ท้ังบนระบบ    

      รื
แม้แต่ระบบ  ีก ย่าง นึ่งภา าตั  นี้เป็น  

 เ มื น ย่าง  ท าใ ้ทุกคน ามารถท่ีจะ น า 
 มาพัฒนาโปรแกรมข งเราได้ฟรี โดยไม่ต้ งเ ีย

ค่าใช้จ่าย และค ามเป็น   ท าใ ้มีคนเข้ามา
ช่ ยกันพัฒนาใ ้  มีค าม ามารถ ูงข้ึน และใช้งาน
ได้ครบคุมกับทุกลัก ณะงาน 

โค้ดข ง  ถูก ร้าง ข้ึนมาจากภา าซี กา ร
ประม ลผลจะท าในแบบ ินเท ร์พรีเต ร์ คื จะประม ลผล
ไปทีละบรรทัดและปฏิบัติตามค า ั่งท่ีได้รับ  

. พีเ ชพี( ) คื  ภา าค มพิ เต ร์ประเภท 
โ เพน ซ ร์ท  (    ) 
 า รับ พัฒนา   แบบ   เมื่ เคร่ื ง

บริการได้รับค าร้ งจากผู้ใช้ก็จะ ่ง ใ ้กับ ตั แปลภา าท า
น้าท่ีประม ลผลและ ่งข้ มูลกลับไปยังเคร่ื งข ง ผู้ใช้ท่ี
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ร้ งข ในรูป  ภาพ รื  แฟ้ม  ื่น ลัก ณะ
ข งภา ามีรากฐานค า ั่งมาจากภา าซี ภา าจา า (  ) 
และ ภา าเพิร์ล (   )ซ่ึงภา า  นั้นง่ายต่ การ
เรียนรู้ ซ่ึงเป้า มาย ลักข งภา านี้ คื ใ ้นักพัฒนาเ ็บไซต์
ามารถเขียน เ ็บเพจ ท่ีมีการต บโ ต้ได้ ย่างร ดเร็   

เป็นภา าจ าพ ก   ค า ั่งต่าง จะเก็บ
ยู่ในไฟล์ท่ีเรียก ่า คริปต์ ( ) และเ ลาใช้งานต้ ง
า ัยตั แปลชุดค า ั่ง 
.    คื  ใช้  า รับตกแต่งเ ก าร

 รื   รื   ใ ้มี น้าตา ี ันตั ัก ร 
เ ้นข บ พ้ืน ลัง ระยะ ่าง ล  ย่าง ท่ีเราต้ งการเรา
ามารถตกแต่งเ ก าร  ด้ ยภา า  เ ง 

วัตถุประสงค์ 
. เพ่ื ใ ้ผู้ใช้ทราบ ่ารถไฟฟ้า ยู่ใน ถานีใดด้ ยการเช็ค

ผ่านบนเ ็บไซต์และ ถานีท่ีรถไฟฟ้าจ ด 
. เพ่ื ใ ้ผู้ใช้มีทางเลื กในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน
. เพ่ื ใ ้ผู้ใช้ ามารถเดินทางได้ ะด ก บายย่ิงข้ึน

3. วิธีการด าเนินงาน
. ิ เคราะ ์ ั ข้ ปัญ าท่ีต้ งการพัฒนาและค าม
ะด กต่ การใช้งาน 
. างแผนการด าเนินงาน
. ึก าเทคโนโลยีท่ีเก่ีย ข้ งท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ
. ร บร ม เ ก ารท่ีเ ก่ีย ข้ งและ บถามค าม

ต้ งการ ( ) 
. ก า นดข บเขตและการท างานข งโปรแกรม ท่ี

พัฒนา 
. ิเคราะ ์ น้าจ โปรแกรมใ ้ตรงตามค ามต้ งการ

ข งผู้ใช้และ กแบบ น้าจ ข งโปรแกรม ( ) 
. กแบบฐานข้ มูลและเขียนเงื่ นไขข้ ก า นดข ง

โปรแกรม (  ) 
. พัฒนาระบบ ( ) จ าล ง ถานการณ์

เพ่ื ท าการทด บระบบ และการท างานข งระบบ
(  ) ใน ่ นต่าง  
. จ าล ง ถานการณ์เพ่ื ทด บระบบและตร จ บ

ข้ ผิดพลาดและท าการแก้ไขข้ บกพร่ ง 
.จัดท าเ ก าร รุปผลการท างาน 

ขอบเขตโครงงาน 

ระบบแทรคกิงรถไฟฟ้าแม่โจ้ (   ) มี
ผู้ใช้งานระบบแบ่งเป็น  ่ นคื  ่ นคื  ผู้ใช้ท่ั ไป ( ) 
และ ผู้ดูแลระบบ( ) ดังรายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 
่ นข งผู้ใช่ท่ั ไป ( ) 

. ามารถแ กนบัตร  เพ่ื ข้ึนรถไฟฟ้าได้ 

. ามารถดู ่ารถไฟฟ้าก าลัง ยู่ในช่ ง ถานีใดได้ 

. ามารถทราบระยะเ ลาในการเดินทางจาก ถานีท่ีตน
ยู่ไปถึง ถานีถัดไปได้ 

่ นข งผู้ดูแลระบบ ( ) 
. ามารถก า นดเ ลาการเดินรถไฟฟ้าได้ 
. ามารถดู ่ารถไฟฟ้าก าลัง ยู่ในช่ ง ถานีใดได้ 
. ามารถจัดการข้ มูลข งผู้ใช้ได้ 
. ามารถดูข้ มูลการเดินรถได้ 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบทจะกล่า ถึงค าม ัมพันธ์ข งระบบการ

ท างานข งระบบงานใ ม่ ่ามี กระบ นการท างานและ
บุคคลท่ีเ ก่ีย ข้ ง กับระบบ ย่างไรบ้าง ท้ังยังแ ดงใ ้ ถึง
เ ้นทางการไ ลข งข้ มูล ซ่ึงมีรายละเ ียดดังต่ ไปนี้ 

ผู้ดูแลระบบ ( ) คื  บุคคลท่ี ามารถทราบ ่า
รถ ไฟฟ้าก า ลั ง ยู่ใน ช่ ง ถานี ใด  และ จะ ท า น้ า ท่ี
ก า นดเ ลาการเดินรถไฟฟ้า เพ่ิมลบแก้ไขข้ มูลข ง ผู้ใ ช้
ท่ั ไปและข้ มูลการเดินรถ 

ผู้ใช่ท่ั ไป ( ) คื  บุคคลท่ั ไป ามารถใช้งานระบบ
แทรคกิงรถไฟฟ้าแม่โจ้จะทราบ ่ารถไฟฟ้าก าลัง ยู่ในช่ ง
ถานีใด และเ ลาท่ีใ ช้ในการเดินทาง และ ามารถแ กน

บัตร  เพ่ื ข้ึนรถไฟฟ้า 

ภาพท่ี  แ ดงแผนภาพบริบท (  ) 

4. ผลการด าเนินงาน
แ ดงภาพการท างานระบบแทรคกิงรถไฟฟ้าแม่โจ้ ใน

การจ าล ง ถานการณ์จะแบ่งรถไฟฟ้าเป็น  าย มี 
.ขาไป ( ีเขีย ) จะมีรถราง มายเลข  กับ  
.ขากลับ ( ี ้ม) จะมีรถราง มายเลข  กับ  
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จะมี ท้ัง มด  ถานี เมื่ ผู้ดูแลระบบก า นดเ ลาในการ
เดินรถใ ้กับผู้ขับแล้  เมื่ ถึงเ ลาท่ีก า นดรถจะเคล่ื นท่ีไป
ยัง ถานีต่าง  ถานะแถบ ีเ ขีย และ ี ้ม คื รถไฟฟ้า ยู่
ในช่ งใน ถานีนั้น ถานะแถบ ีเทาคื รถไฟฟ้ายังไปไม่ถึง
จ แ ดงผลจะเป็นดังภาพท่ี  และภาพท่ี  

ภาพท่ี  การแจ้ง ถานะข งรถไฟฟ้า 

ภาพท่ี   การแจ้ง ถานะข งรถไฟฟ้า 

แ ดงภาพการบันทึกข้ มูลการเดินรถ เพ่ื เป็น ถิติใน
การใ ช้รถไฟฟ้า และยังเป็นฐานข้ มูลในการค้น า เมื่
ผู้ดูแลระบบต้ งการทราบ ดังภาพท่ี  

ภาพท่ี  ข้ มูลการเดินรถ 

5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการทด บการท างานระบบแทรคกิงรถไฟฟ้าแม่โจ้ 

ามารถท างานได้ตาม ัตุประ งค์การท างานท่ีต้ังไ ้ ามารถ

ดู ่ารถไฟฟ้าก าลัง ยู่ในช่ ง ถานีใดได้ ระบบ ามารถใช้บัตร
แ กน  เพ่ื ข้ึนรถไฟฟ้าได้ ระบบ ามารถ ่งข้ มูลและ
เก็บข้ มูลการเดินรถได้ ย่างถูกต้ ง 

ข้อเสนอแนะ 
.ป้ งกันการคัดล กบัตร  โดยการเพ่ิมเลข  

เข้าไปเช่น เพ่ิมเลขคร้ังท่ีผลิต เลขรุ่นข งบัตร รื   
เลขท่ีโรงงาน 
. ถานะแจ้ง ถานีแ ดงผลเป็นแบบ  มิติ และ  มิติ 
.เพ่ื การทดล ง ท่ีแม่นย าข้ึนค รมีการทดล งใช้งาน
ย่างจริงจัง 

6. กิตติกรรมประกาศ
โครงการในคร้ังนี้ประ บผล  าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี ด้ ย 

ค ามกรุณาจากคณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีช่ ย
นับ นุนในทุก ด้าน ข ข บพระคุณคณา าจารย์ประจ า
าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ทุกท่าน ท่ีค ยใ ้ค าม

ช่ ยเ ลื และใ ้ค าแนะน า ร มท้ังค าปรึก าซ่ึงเป็นแน ทาง
ในการด าเนินงานมาโดยตล ด และใ ้ค ามรู้และค าติชม
ต่าง  เพ่ื น ามาใช้ในการพัฒนาโครงงาน ข บคุณบุคลากร
ทุกท่าน ท่ีค ยช่ ยเ ลื  าน ยค าม ะด กในการท างาน 

7. เอกสารอ้างอิง
. . . แ ล่งท่ีมา 

:// . . /
/ 

( ันท่ี ืบค้น  กันยายน ) 
 . . . แ ล่งท่ีมา 

:// . . / / 
( ันท่ี ืบค้น  กันยายน ) 

 . /. . แ ล่งท่ีมา 
:// . / /  

/ .  
( ันท่ี ืบค้น  กันยายน ) 

 . . . . แ ล่งท่ีมา 
:// . . / / /  

.  
( ันท่ี ืบค้น  กันยายน พ. . ) 

 . .  . แ ล่งท่ีมา 
:// . . / 

( ันท่ี ืบค้น  กันยายน พ. . ) 
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 . . .  . แ ล่งท่ีมา 
:// . . / /  

/ /
/

 
( ันท่ี ืบค้น  กันยายน พ. . ) 

 เกร็ดค ามรู้. .  . แ ล่งท่ีมา 
:// . .  

/ / 
( ันท่ี ืบค้น  กันยายน พ. . ) 
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บทคัดย่อ 

ระบบควบอุณหภูมิในโรงเรือนแบบอัตโนมัติ 
(Automatic Temperature Controlling Building) นี้
ได้พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาระบบควบคุม
อุณหภูมิในโรงเรือนเล้ียงไก่ (2) พัฒนาระบบท่ีให้ผู้ใช้เกิด
ความสะดวกสบายในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน 
ลักษณะการท างานของระบบคือ (1) ผู้ใช้จะต้อง
ก าหนดค่าอุณหภูมิท่ีต้องการควบคุมผ่าน Application 
ABSC (Automatic Temperature Controlling 
Building  System Control) (2) จากนั้นระบบจะ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีได้รับเพ่ือน าไปส่ังงานให้กับอุปกรณ์
ต่างๆ (3) และส่ังการให้อุปกรณ์ต่างๆท างาน ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและโรงเรือนโดยอัตโนมัติ ผลการศึกษา 
คือ (1) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบใช้โดยวิธีการ
ต้ังอุณหภูมิท่ีต้องการควบคุมท่ี 30 °C เพ่ือทดสอบการ
ท างานของระบบ ภายใน 10 นาที ระยะเวลา 1 วันทุกๆ 
6 ช่ัวโมง ในโรงเรือนจ าลองขนาด กว้าง 30เซนติเมตร 
ยาว 50เซนติเมตร พบว่าระบบสามารถท าการควบคุม
อุณหภูมิได้ แต่ถ้าอุณหภูมิท่ีต้องการควบคุมกับอุณหภูมิ
ปกติแตกต่างกันมากกว่า 3 °C จะท าให้มีความ
คลาดเคล่ือนของอุณหภูมิท่ีควบคุมประมาณ 3°C (2) การ
ท าส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้เคยเล้ียงสัตว์ในโรงเรือนจ านวน 5 คน พบว่า ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับ ปลานกลาง (3.4), ท าให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึก
สะดวกสบายในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน ระดับ 
มาก (4.6) และมีความพึงพอใจกับระบบ ระดับ มาก (4.2) 
ผลส ารวจพบว่าระบบสามารถท างานได้ดี ท าให้ผู้ใช้เกิด
ความสะดวกสบายมาก และเกิดความพึงพอใจกับระบบ
เป็นอย่างมาก 

ค าส าคัญ: ระบบควบคุมอุณหภูมิ/ความสะดวกสบาย 

Abstract 

Automatic Temperature Controlling 
Building is developed for the purpose of (1) 
develop temperature control system in chicken 
housing (2) develop system that make user feel 
comfortable for control temperature inside 
chicken housing The behavior is, (1) user has to 
configure the temperature value in ABSC 
Application (Automatic Temperature Controlling 
Building System Control) then (2) controller will 
analyze data and (3) order to other for device 
appropriate with environment and house 
automatically. The studied (1) the efficacy 
system testing by set control temperature to 
30°C to test for 10 minute in 1 day every 6 hour 
in the house with width 30cm length 50cm 
found that the system can control temperature 
but if normal temperature different with control 
temperature more than 3 °C, it will error about 
3 °C. (2) Survey by questionnaire for 
representative sample had ever raise animals 5 
peoples found that Automatic Temperature 
Controlling Building can work effectively 
medium (3.4) made user more comfortable 
within controlling temperature high (4.6) and 
complacence in system high (4.2) The survey 
found that system can work effectively made 
user feel comfortable and more complacence. 

Keywords: Controlling System/Comfortable 
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บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา
เนื่องจากในปัจจุบันมีการท าธุรกิจเก่ียวกับการ

เล้ียงสัตว์ภายในโรงเรือนเป็นจ านวนมาก เช่น โรงเรือน
เล้ียงไก่, โรงเรือนเล้ียงหมู เป็นต้น ซ่ึงการเล้ียงไก่ภายใน
โรงเรือนจ าเป็นต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมหรือการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนในเหมาะกับสัตว์อยู่
ตลอดเวลา1 และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลโรงเรือนสูง 
เพราะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านนี้ อีกท้ังสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรือนมีสภาวะไมค่งท่ี จึงเป็นเหตุท่ีท าให้ไก่ล้ม
ตายบ้าง เกิดความเครียดจนน้ าหนักตัวลดลงบ้าง อัตรา
การเจริญเติบโตและความต้านทานต่อโรคของไก่ลดลง 
การจิกตีกัน (Cannibalism) เพ่ิมบ่อยข้ึน2 

ทางคณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึงวิธีท่ีสามารถช่วย
แก้ปัญหานี้ได้ นั่นคือ การสร้างระบบควบอุณหภูมิแบบ
อัตโนมัติ เพ่ือช่วยให้ผู้ดูแลโรงเรือนเกิดความสะดวกสบาย
ในการจัดการกับอุณหภูมิภายในโรงเรือน และระบบ
สามารถท างานได้ตลอดเวลาตามท่ีต้องการได้ อีกท้ังเป็น
การเพ่ิมก าไรเนื่องจากสัตว์มีสุขภาพท่ีดีและล้มตายน้อยลง 
จึงเกิดเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการจัดการระบายอากาศแบบ
อัตโนมัติ เรียกว่า “BUILDING AIR SYSTEM” (ระบบ
ควบคุมอากาศภายในโรงเรือน) 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างระบบการควบคุมอากาศภายใน
โรงเรือน

2. เพ่ือระบบท่ีช่วยให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายใน
การควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน

1.3 ขอบเขตของงาน 

1. สามารถก าหนดค่าอุณหภูมิต้ังแต่ 27 - 30
องศาเซลเซียส

2. ส่วนควบคุมท างานบนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ
Android

3. ระบบไม่สามารถท าให้อุณหภูมิสูงข้ึนได้
4. ท างานบน Microcontroller

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้ใช้สะดวกสบายในการจัดการระบบควบคุม
อุณหภูมิ

หลักการท างาน 

ภายในระบบจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีควบคุมการ
ท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้ใช้สามารถป้อนค าส่ัง
เพ่ือเป็นการก าหนดค่าของอุณหภูมิท่ีต้องการก าหนดไว้ 
ได้จากอุปกรณ์ Smart phone , Tablet ผ่าน 
Application ของระบบอุปกรณ์จะตรวจวัดระดับอุณหภูมิ
ได้จากเซนเซอร์ต่าง ๆแล้วแสดงผลค่าอุณหภูมิท่ีตรวจวัด
ได้ทางหน้าจอแอลอีดีแสดงผล 

ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์มีชุดค าส่ังท่ีเขียนด้วย
ภาษาซีเพ่ือรับค่าอุณหภูมิและแสงสว่างในโรงเรือน 
ค านวนค่าอุณหภูม แล้วควบคุมการท างานของมอเตอร์พัด
ลม 

วิธีการควบคุมโรงเรือนให้ภายในอุณหภูมิคงท่ี 

คว
าม

แต
กต่

าง
ขอ

ง
อุณ

หภู
มิณ

 ขน
ะน

ั้น 
แล

ะอุ
ณห

ภูม
ิที่ตั้

งค่
า OUTPUT 

Motor 

Top 

Motor 

Rear 

Motor 

Back 

+5 100% 100% 100% 

+3 100% 75% 75% 

+1 60% 25% 25% 

0 25% 0% 0% 

-1 0% 0% 0% 
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ขั้นตอนการพัฒนา 

1. พัฒนาส่วนระบบ
1.1. ออกแบบระบบ
1.2. ต่อวงจรต้นแบบ โดยมีแกนหลักเป็น

Microcontroller ด้วย Arduino 

1.3. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมวงจร 
Microcontroller 

2. พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (Application)

2.1. ออกแบบหน้าแสดงผล
2.2. สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้

3. ทดลองใช้งานระบบและแบบส ารวจความเห็นของ
กลุ่มผู้ใช้งาน
3.1. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
3.2. แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ 5 คน

ขั้นตอนการท างาน 

ระบบมีหลักการท างานดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีเราต้องการ
ผ่าน Application BASC

2. ระบบจะท าการแสดงผลค่าต่าง ๆ ท่ีได้รับจาก
เซนเซอร์ และค่าอุณหภูมิท่ีต้องการควบคุม

3. ระบบจะท าการค านวนและส่ังการให้มอเตอร์
พัดลมท างาน

ผลการด าเนินงาน 

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยเปล่ียน
ปกติให้เป็นอุณหภูมิท่ีต้องการควบคุมท่ี อุณหภูมิ 30°C

ภายใน 10 นาที โดยทดสอบกับโรงเรือนจ าลองขนาด 
กว้าง 30เซนติเมตร ยาว 50เซนติเมตร 
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ครั้
งที่

 

ช่ว
งเว

ลา
 

อุณ
หภู

มิก่
อน

เริ่ม
ระ

บบ
 

(°C
) 

อุณ
หภู

มิเม
ื่อเปิ

ดร
ะบ

บ
ผ่า

นไ
ป1

0น
าที

 (°
C)

 

ผล
ลัพ

ธ์ 

1 00.00น 28 28 ไม่ได้ 

2 06.00น 23 23 ไม่ได้ 

3 12.00น 33 30 ได้ 

4 18.00น 34 32 ได้ 

ผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถท างานได้
จริง แต่อาจจะคลาดเคล่ือนบ้างเมื่ออุณหภูมิแต่กัน
มากกว่า 3 องศาเซลเซียส  

ท าการทดลองใช้งาน และประสิทธิภาพในการ
ท างานว่าสามารถท าให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายหรือไม่ 
และระบบสามารถใช้งานได้หรือไม่ 

จากการทดลองใช้งานระบบของกลุ่มตัวอย่าง 5 
คนท่ีเคยเล้ียงไก่ในโรงเรือน พบว่า 

1 2 3 4 5 

ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- 1 2 1 1 

มีความรู้สึกสะดวกสบายใน
การจัดการอุณหภูมิภายใน
โรงเรือน 

0 0 0 2 3 

ความพึงพอใจในระบบ 0 0 0 4 1 

1 = น้อยท่ีสุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 

5 = มากท่ีสุด 

ผลท่ีส ารวจได้สามารถสรุปได้ว่า 

x ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง

x ผู้ใช้มีความรู้สึกสะดวกสบายในการจัดการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนมาก

x ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานระบบมาก

อ้างอิง 

[1] สพ.ญ. สายสร้อย ส่องประเสริฐ. (2556). Animal 

Health Business Group, ปีท่ี 1, ฉบับท่ี 21. 

[2] ธันวา ไวยบท. (2550). อัตราความเร็วลมภายใต้
สภาวะอุณหภูมิสูงท่ีเหมาะสมกับการผลิตไก่เนื้อ 

แหล่งท่ีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

       ( )  

1828



“Vc-Chat” แอปพลิเคชันแชทบนแพลตฟอร์มแอนดรอย์ โดยใช้ Firebase 
“Vc-Chat” Chat Aapplication on Android Platform ith Firebase

เมธั  เกิด ัฒน์   และ เ า นยี์ ปรัชญาเกรียงไกร  
าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภฏัธนบุรี มุทรปราการ 

 . .   .   

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชท บน
แพลตฟอร์มแอนดรอย์ ช่ือว่า Vc-Chat อ่านว่า “วีซี-แชท” ของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นแอปพลิเค-ชันส าหรับการ
สนทนาออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 คน และ 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 คน ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ คือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเค-ชัน Vc-Chat และแบบสอบถาม
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Vc-Chat สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีวิธีการพัฒนา
ระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1 ) ศึกษาและวิ เคราะห์ระบบ 2 ) 

ออกแบบระบบและก าหนดขอบเขตของระบบ 3) พัฒนาระบบ 
4) ทดสอบระบบและประเมินผล 5) จัดท าคู่มือการติดตั้งและ
คู่มือการใช้งาน ระบบนี้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio 

โดยใช้ภาษา Java  ผลของการพัฒนาระบบ คือ ผู้ใช้งานสามารถ
ส่งข้อความแบบทันทีทันใด ทั้งข้อความและรูปภาพไปยังผู้รับ 

โดยจัดท าฐานข้อมูลด้วย Firebase[1] ซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลและ
จัดการข้อมูลแบบทันทีทันใด สามารถคุยได้ทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม และยังมีระบบห้องสาธารณะ ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้าง
ห้องคุยกับผู้ใช้งานคนอื่นได้ โดยผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแอ
พลิเคชัน Vc-Chat มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับด ี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31) และจากกลุ่มนักศึกษาที่ใช้มีความพึงพอใจในการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน Vc-Chat โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.37)ท าให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค า  าคัญ:  นทนา นไลน์ 

Abstract 

 This research aims to develop the chat application 

on the Android platform called as Vc-Chat application 

of the computer science major. Vc-Chat is a real-time 

based application for online chat. The research 

samples used in this study are 5 computer and 

information technology experts and 30 computer 

science students. The sampling was the purposive 

sampling. Research tools are performance evaluation 

form and users’ satisfaction questionnaire for Vc-Chat 

application. The statistics used were mean, and 

standard deviation. The system development process 

has 5 stages: 1) study and analysis, 2) design and 

scoping, 3) development, 4) testing and evaluation, 5) 

preparation for installation and user manuals. This 

research was developed by using Android Studio Editor 

Program and Java programming language. The result 

of this development brings users the instant messages 

in the form of text and image. The database was 

prepared by using Firebase [1] to store and manage 

real-time data. The chat application provides private 

chat, group chat and public chat which users can 

create chat-room for any topic that they have in 
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common. Experts’ comment on the overall 
performance of the Vc-Chat application was at good 

level (mean = 4.31) and the group of students’ 
satisfaction to use the Vc-Chat application was at good 

level (mean = 4.37). From the evaluation shows that 

the Vc-Chat application makes users get the ease of 

effective communication. 

Keywords: Firebase, Online Chat 

1. บทน ำ
ปัจจุบันโลกได้ก้า เข้า ู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการ ื่ ารช่ ย

ท าใ ้ชี ิตค ามเป็น ยู่ข งคนใน ังคม ะด ก บายมากขึ้น ด้ ย
เทคโนโลยีที่พกติดตั ผู้ ใ ช้ ยู่ตล ดเ ลา ย่าง มาร์ทโฟน 
( ) และแ ปพลิเคชัน ( ) บน มาร์ท
โฟน  นไลน์แชท (  )  คื  การติดต่ ื่ ารใน
รูปแบบ นึ่ง บน ินเต ร์เน็ตที่ ามารถ ่งข้ มูล  ในรูปแบบ
ข้ ค ามจากผู้ ่งไปถึงผู้รับได้แบบทันทีทันใด (  ) แช
ท ามารถ ่งข้ มูลได้ทั้งแบบผู้ ่งไปยัง นึ่งผู้รับ (

) และ แบบจาก นึ่งผู้ ่งไปยัง ลายผู้รับ ( ) ซึ่ง
เป็นรูปแบบ นึ่งข งการพัฒนาต่ ย ดแ ปพลิเคชันบน ุปกรณ์
เคลื่ นที่ข งบริ ัทต่าง  ท่ีแข่งขันกันเพื่ ชิงค ามเป็น นึ่งใน
ตลาดด้าน    

จากการตระ นักถึงค าม  าคัญและบทบาทข งการ ื่ าร
ในฐานะที่เป็น ดัชนีบ่งช้ีที่  าคัญประการ นึ่งข งค าม  าเร็จข ง
งค์กร และค ามก้า น้าข งเทคโนโลยีการ ื่ ารที่ช่ ยท าใ ้

ชี ิตค ามเป็น ยู่ข งคนใน ังคม ะด ก บายมากขึ้น ผู้พัฒนาจึง
พัฒนาแ ปพลิเคชันแชทบนระบบปฏิบัติการแ นดร ยด์ ช่ื ่า 

 ( ่ าน ่ า  ี ซี แชท ) ข ง าขา ิ ช า ิ ทยาการ
ค มพิ เต ร์ บน ุปกรณ์เคลื่ นที่ ที่ ามารถ ่งข้ มูลแบบ
ทันทีทันใดได้  ทั้ งข้ ค าม และรูปภาพไปยังผู้รับ โดยใช้ 

  เป็นเซิร์ฟเ ร์  า รับจัดการข้ มูลแบบทันทีทันใด 
ามารถคุยได้ทั้งแบบเดี่ย และแบบกลุ่ม แ ปพลิเคชันนี้  ยังมี

ระบบ   รื ้ ง าธารณะ ที่ผู้ใช้งาน ามารถ ร้าง
้ ง นทนากับผู้ใช้งานบุคคล ื่นในเรื่ งที่มีค าม นใจร่ มกันได้ 

โดยผู้พัฒนาได้เลื กระบบปฏิบัติการแ นดร ย์ ( ) เป็น

แพลตฟ ร์มที่ ใ ช้ในการพัฒนา เนื่ งจาก แ นดร ย์ เป็น
ระบบปฏิบัติการบน ุปกรณ์เคลื่ นที่ ที่ได้รับค ามนิยม ย่างมาก 
และยังเป็น   ท าใ ้ ามารถแก้ไข ดัดแปลง เข้าถึง
ได้ง่าย โดยแ ปพลิเคชัน  จะท าใ ้ผู้ใช้ได้รับค าม
ะด กในการติดต่ ื่ ารกันได้ ย่างมีประ ิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
) เพื่ ึก า ิเคราะ ์ และ กแบบแ ปพลิเคชัน  
 

) เพื่ พัฒนาแ ปพลิเคชัน 
) เพื่ าประ ิทธิภาพข งแ ปพลิเคชัน 
) เพื่ าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้งานแ ปพลิเคชัน    
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย
ในการพัฒนาแ ปพลิเคชัน  ในครั้งนี้ มีข บเขต

ข งผู้ที่เกี่ย ข้ งกับระบบ คื   ผู้ใช้งานระบบ ที่ ามารถใช้งาน
ระบบได้  แบบคื  แบบผู้ดูแล ้ ง นทนา และ แบบผู้เข้าร่ ม
้ ง นทนา ซึ่งท้ัง  แบบ ามารถท างานในแ ปพลิเคชันแชท มี

รายละเ ียดดังนี้ 
 ามารถเพิ่ม และ ลบ ผู้ดูแลกลุ่มในกลุ่ม าธารณะ 
 ามารถเพิ่ม และ ลบ ผู้ใช้งานระบบในกลุ่ม าธารณะได้ 
 ามารถพิมพ์ นทนากับผู้ ื่นในกลุ่ม าธารณะได้ 
 ามารถ ร้าง ลบ และ แก้ไข กลุ่ม าธารณะได้ 
 ามารถ ร้าง ลบ และ แก้ไข กลุ่ม ่ นตั ได้ 
 ามารถเพิ่ม และ ลบ มาชิกในกลุ่ม ่ นตั ได้ 
 ามารถพิมพ์ นทนา ่ นตั กับผู้ ื่นได้ 
 ามารถ ่งค าข /ต บรับค าข เป็นเพื่ น  

4. วิธีกำรวิจัย
ขั้นต นการพัฒนาแ ปพลิเคชัน  มี ยู่  ขั้นต น

ดังนี ้
 .  ึก าและ ิเคราะ ์ระบบ ได้แก่การ ึก าทฤ ฎีการ
พัฒนาระบบแชท ึก าการ ่งข้ มูลแบบเรียลไทม์ ภา าที่ใช้ 

       ( )  
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และใช้งาน  เซิร์ฟเ ร์  า รับน ามาใช้ในการเขียน
โปรแกรมและเ ก ารใด  ที่เกี่ย ข้ งกับระบบ 

.  กแบบแ ปพลิเคชันและก า นดข บเขตข ง  แ ป
พ ลิ เ ค ชั น  ด้ ย แ ผ น ภ า พ     

    และ   
.  พัฒนาแ ปพลิเคชัน  ด้ ยโปรแกรม  

 โดยใช้ภา า  และจัดท าฐานข้ มูล ด้ ย  
เป็น   ที่ใช้ในการเก็บข้ มูลและจัดการข้ มูล
แบบทันทีทันใด โดยมีโครง ร้างฐานข้ มูลเป็น  แบบ 

  
.  ทด บระบบและประเมินผลแ ปพลิเคชัน  

แบบ    ด้ ยเครื่ งมื ที่ใช้ คื  แบบประเมิน
ประ ิทธิภาพ แ ปพลิเคชัน  ประก บด้ ยข้ ค าถาม
ทั้ง มด  ด้าน ได้แก่ ด้านค าม ามารถในการท างานตามระบบ
ข งผู้ ใ ช้ งาน (  )  ด้ านการ ใ ช้ งานข งระบบ
(  ) ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ(  ) ด้าน
ค ามปล ดภัยข งระบบ(  ) และ คู่มื การใช้งาน
และคู่มื การติดตั้งระบบ โดยผู้เช่ีย ชาญด้านค มพิ เต ร์และ
เทคโนโลยี าร นเท  จ าน น  คน และแบบประเมินค ามพึง
พ ใจข งผู้ใช้แ ปพลิเคชัน  ประก บด้ ยข้ ค าถาม
ทั้ง มด  ด้าน ได้แก่ ด้านการท างานตามระบบข งผู้ใช้งาน 
ด้านประ ิทธิภาพและค ามปล ดภัยข งระบบ ด้านการ

กแบบการท างานระบบ และด้านค ามพึงพ ใจในการใช้งาน 
โดยนัก ึก า าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ จ าน น  คน 
โดย ิธีการเลื กแบบเจาะจง 

.  จัดท าคู่มื การติดตั้งและคู่มื การใช้งาน 

5. ผลกำรวิจัย
ผลการ ิจัยพัฒนาแ ปพลิเคชัน  มีรายละเ ียด ดังน้ี
.  ผลการ ึก า และ ิเคราะ ์ระบบ ผู้ ิจัยได้ท าการ ึก า

ค ามเป็นไปได้ในการพัฒนาแ ปพลิเคชันด้านเทคนิค คื  ิธีการ
ท างานข ง  เซิร์ฟเ ร์ การท างานข งโปรแกรม 

   ิธีการ ่งข้ ค ามแบบเรียลไทม์ และท าการ
ิเคราะ ์ระบบจากการ ึก าเ ก ารและรูปแบบการรับ  ่ง

ข้ ค ามในแ ปพลิเคชัน แชท ที่มี ยู่ในปัจจุบัน เช่น   
   และ    

 .  ผลการ กแบบแ ปพลิเคชันและการก า นดข บเขต
ข งแ ปพลิเคชันด้ ยแผนภาพ    

    แ ล ะ    มี
รายละเ ียดดังนี้ 

 การ กแบบภาพร มข งแชทในการ ่งข้ ค าม ด้ ย
แผนภาพ ดังแ ดงในภาพที่    

ภาพที ่1. Activity Diagram การสง่ขอ้ความ 

ดังภาพที่ 1. เม่ือผู้ใช้งานเลือกแชทที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้า
แชทขึ้นมา ให้ผู้เล่นสามารถดูข้อความหรือพิมพ์ข้อความได้ และเม่ือ
ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดส่ง ระบบจะท าการแสดงข้อความที่ส่ง 
และส่งข้อความไปบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมา
ว่าการส่งข้อความนั้นส าเร็จหรือไม่ ถ้าไม่ส าเร็จจะมีการแจ้งเตือนให้
ผู้ใช้งานทราบ ถ้าส าเร็จระบบจะท าการเปลี่ยนสถานะของข้อความที่ส่ง
เพื่อบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อความส่งส าเร็จแล้ว

       ( )  
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ภาพที ่2. Sequence Diagram การสง่ขอ้ความ 

ดังภาพที่ 2. ผู้ใช้งานท าการส่งข้อความไปให้กับระบบ โดยระบบจะ
ท าการเพิ่มข้อความที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในระบบก่อน เพื่อเอาไปแสดง 
จากนั้นจะท าการส่งข้อความไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อท าการบันทึกข้อมูล โดย
เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมาว่าสามารถบันทึกข้อความได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้
ระบบจะท าการแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้ทราบ ถ้าได้ระบบจะเปลี่ยนสถานะ
ของข้อความที่ส่ง เพื่อบอกผู้ใช้งานว่าการส่งข้อความสามารถท าได้
ส าเร็จ 

ภาพที ่3. Use Case Diagram 

ดังภาพที่ 3. ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ มีระบบสมัคร
สมาชิก ผู้ใช้งานสามารถแชทคุยกันได้ 3 แบบ คือ 1. ส่วนตัวคุยแบบ 
1-1   2. กลุ่มส่วนตัว 3. ห้องสาธารณะ การต้ังค่าสามารถต้ังค่าการ
แจ้งเตือนและสามารถต้ังค่าการเปลี่ยนภาษาได้ 

ภาพที ่4. โครงสรา้งฐานขอ้มูล 

ดังภาพที่ 4. เนื่องจากฐานข้อมูลของระบบเป็นแบบ NoSQL 
ผู้พัฒนาจึงได้น าเอา Class Diagram มาออกแบบเป็นโครงสร้าง
ฐานข้อมูลขึ้นมา 

 .  ผลการพัฒนาแ ปพลิเคชัน  ด้ ยโปรแกรม 
  โดยใช้ภา า  และจัดท าฐานข้ มูล ด้ ย 
 เป็น   ที่ ใ ช้ ในการเก็บข้ มูลและ

จัดการข้ มูลแบบทันทีทันใด โดยมีโครง ร้างฐานข้ มูลเป็น 
 แบบ  มีรายละเ ียด คื  ามารถ ่งข้ ค าม

ได้ทั้งตั ัก รและรูปภาพ มีการจัดการข้ มูลผู้ใช้งาน ้ งกลุ่ม 
้ ง าธารณะ  ผู้ใช้งาน ามารถเข้า ู่ระบบได้  แบบคื  . 

แบบ  .   .    

       ( )  
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ภาพที ่5. หน้าจอหลกัของแอปพลเิคชนั

ดังภาพที่ 5. หน้าหลักของแอปพลิเคชัน ใช้ส าหรับดูรายการ
ข้อความล่าสุด รายช่ือเพื่อน รายช่ือกลุ่มส่วนตัว รายช่ือกลุ่มสาธารณะ  

ภาพที ่6 หน้าจอการเขา้สูร่ะบบแบบ 

Google และ Facebook 

 ดังภาพที่ 6. สามารถเข้าสู่ระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยท าการ
แตะปุ่ม “Create account” เพื่อเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สมัคร หรือ
ใช้บัญชี Google หรือ Facebook ที่มีอยู่แล้ว 

ภาพที ่7. หน้าจอการเขา้สูร่ะบบแบบ Email 

ดังภาพที่ 7. เป็นหน้าการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีที่ผู้ใช้งานสมัคร 
โดยท าการกรอกไอดีและรหัสผ่านเพื่อท าการเข้าสู่ระบบ 

ภาพที ่8. หน้าจอการสมคัรสมาชกิ 

 ดังภาพที่ 8. การสมัครสมาชิกผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูล 3 อย่าง
คือ 1. อีเมล์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะใช้เป็นไอดีในการเข้าสู่ระบบ 2. รหัสผ่าน 
3. รหัสผ่านยืนยัน

       ( )  
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ภาพที ่9. หน้าจอการสง่ขอ้ความ 

ดังภาพที่ 9. เป็นหน้าที่ผู้ ใ ช้งานสามารถสนทนากับเพื่อนได้ 
สามารถสนทนาได้ทั้งแบบ 1-1 หรือแบบกลุ่ม โดยสามารถส่งข้อมูลได้
ทั้งแบบข้อความและแบบรูปภาพ 

.  ผลประเมินประ ิทธิภาพการท างานข งแ ปพลิเคชัน 
 ด้ ยแบบ บถามค ามคิดเ ็นข งผู้เช่ีย ชาญด้าน

ค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท  จ าน น  คน ด้ ย ิธีการ
เลื กแบบเจาะจง ดังตารางที่ . 
ตารางที ่1. ผลการประเมนิประสทิธิภาพของแอปพลเิคช ั่น Vc-Chat 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแอปพลิเคชัน Vc-Chat มีประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ ในระดับดี โดยมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 3 ข้อ 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ(Result 
Test) ด้านการใช้งานของระบบ(Usability Test) ด้านความสามารถใน
การท างานตามระบบของผู้ใช้งาน(Function Test)  และมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี 2 ข้อ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความ
ปลอดภัยของระบบ(Security Test) และด้านคู่มือการใช้งานและคู่มือ
การติดต้ังระบบ  

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ(  ) .  
ด้านการใช้งานข งระบบ(  ) .  
ด้านค าม ามารถในการท างานตามระบบข ง
ผู้ใช้งาน(  )  

.  

ด้านค ามปล ดภัยข งระบบ (  ) .  
คู่มื การใช้งานและคู่มื การติดตั้งระบบ .  

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.31 

.  ผลการ าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้งานแ ปพลิเคชัน 
 ด้ ยแบบ บถามค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้งาน คื  นัก ึก า

าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์  คณะ ิทยา า ตร์และ
เทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ าน น  คน ด้ ย ิธีการ
เลื กแบบเจาะจง ดังตารางที่ . 
ตารางที ่2. ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลเิคช ั่น Vc-

Chat 

นักศึกษาที่ใช้แอปพลิเคชัน Vc-Chat มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยมีความพึงพอใจในระดับดีทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านการออกแบบการท างานแอปพลิเคชัน ด้านความพึง
พอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ด้านการท างานตามระบบของผู้ใช้ 
และ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ด้านการ กแบบการท างานระบบ .  
ด้านค ามพึงพ ใจในการใช้งาน .  
ด้านการท างานตามระบบข งผู้ใช้งาน .  
ด้านประ ิทธิภาพและค ามปล ดภัยข งระบบ .  

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.37 

6. สรุปผลกำรวิจัย
การ ึก าและ ิเคราะ ์แ ปพลิเคชัน  ผู้ใช้งาน

แบ่งเป็น  แบบ คื  ผู้ดูแล ้ ง นทนา และผู้เข้าร่ ม ้ ง
นทนา ซึ่ งประก บด้ ยค าม ามารถในการท างาน  

กระบ นการ ลัก คื  ามารถ นทนากับผู้ใช้งานคน ื่นได้ทั้ง
แบบ  และแบบกลุ่ม ามารถ ่งค าข เป็นเพื่ นได้ ามารถ
ต บรับ รื ปฏิเ ธค าข เป็นเพื่ นได้ ามารถ ร้างกลุ่ม ่ นตั  
และกลุ่ม าธารณะได้ มีการเข้า ู่ระบบ  แบบคื  . บัญชี 

 . บัญชี  . บัญชีข งแ ปพลิเคชัน โดยใช้
ีเมล์ มีการแจ้งเตื นเมื่ มีข้ ค ามใ ม่ และเมื่ มีผู้ใช้งาน ่งค า

ข เป็นเพื่ นมา าเรา มีทั้ง ิ้น  กลุ่มข้ มูล โดยผู้ดูแล ้ ง
นทนา ามารถจัดการข้ มูลผู้ดูแลกลุ่ม ข้ มูลผู้ใช้งานในกลุ่ม
าธารณะ พิมพ์ นทนา ่ นตั  และ าธารณะ และจัดการข้ มูล
มาชิกในกลุ่ม ่ นตั ได้  และผู้เข้าร่ ม ้ ง นทนา ามารถเพิ่ม

ผู้ใช้งานในกลุ่ม าธารณะ พิมพ์ นทนากับผู้ ื่นในกลุ่ม าธารณะ 
จัดการข้ มูลกลุ่ม าธารณะ จัดการข้ มูลกลุ่ม ่ นตั  จัดการ
ข้ มูล มาชิกในกลุ่ม ่ นตั  พิมพ์ นทนา ่ นตั กับผู้ ื่น และ
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ามารถ ่งค าข /ต บรับค าข เป็นเพื่ นได้ ผลการประเมิน
ประ ิทธิภาพข งแ ปพลิเคชัน  ด้ ยแบบ บถาม จาก
ค ามคิดเ ็นข งผู้เชี่ย ชาญ จ าน น  คน โดยร ม ยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ . ) ซึ่งผู้ เ ช่ีย ชาญมีค ามเ ็น ่าระบบมี
ผลลัพธ์ที่ได้(  ) เ มาะ มตามค ามต้ งการใช้งาน
ย่างมีประ ิทธิภาพ ยู่ในระดับดีมากที่ ุด และผลการประเมิน

ค ามพึ งพ ใจข งผู้ ใ ช้ งานแ ปพลิ เค ชัน   ด้ ย
แบบ บถามค ามพึงพ ใจจากค ามคิดเ ็นข งนัก ึก า
าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ จ าน น  คน โดยร ม ยู่ใน

ระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ . ) โดยมีค ามพึงพ ใจในระดับดีทุก
ด้าน ซึ่งผู้ใช้งานมีค ามพึงพ ใจด้านการ กแบบการท างาน
แ ป พลิเคชัน ในระดับดีมากที่ ุด  

7. เอกสำรอ้ำงอิง
 . . Firebase.      

: :// . .  
  . Java Platform, Standard Edition (Java 
SE) 8.      : 

:// . . / / /   / / 
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“ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรม/โครงการ กองพัฒนานักศึกษา” 
Activities/Events Information Management System  

of the Student Affairs Division   

นายชัยณรงค์ ท งบั   และ เ า นีย์ ปรัชญาเกรียงไกร    
าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ คณะ ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ม า ิทยาลัยราชภฏัธนบุรี มุทรปราการ 

.   .

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูล
กิจกรรม/โครงการ กองพัฒนานักศึกษา เป็นระบบที่ น า
เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และบาร์โค้ด มาใช้ในการจัดการกับข้อมูล
กิจกรรม/โครงการ ของกองพัฒนานักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 5 คน และ ผู้ใช้งาน จ านวน 30 คน ได้แก่ 
อ าจารย์  เจ้ าหน้ าที่  และนั กศึ กษาส าขาวิช าวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการข้อมูลกิจกรรม/โครงการ 
กองพัฒนานักศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีวิธีการพัฒนาระบบมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาและวิเคราะห์
ระบบ 2) ออกแบบระบบและก าหนดขอบเขตของระบบ 3) 
พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบและประเมินผล 5) จัดท าคู่มือการ
ใช้งานระบบ ระบบนี้พัฒนาโดยใช้ ภาษา PHP, HTML, CSS, 
Jquery  โปรแกรม Sublime Text3, Android Studio และ
จ าลอง Web Server ด้วย XAMPP และ ฐานข้อมูล MySql  ผล
การพัฒนาระบบ ระบบมีความสามารถในการท างาน 8 
กระบวนการหลัก คือ สามารถจัดการข้อมูลกิจกรรม ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อมูลเจ้าหน้าที่  จัดการข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การเช็คช่ือเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา จัดการกระดานสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่
และนั กศึ กษา และตรวจสอบข้อมู ลกิ จกรรมทั้ งหมดที่

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น มีการท างานบนระบบงานคอมพิวเตอร์ และ
การใช้งานผ่านแอปพลิ เคชันบนสมาร์ทโฟน หลังจากให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33) และ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) 

ค าส าคัญ : กิจกรรม, บาร์โค้ด 

Abstract 
 This research aims to develop the 

Activities/Events Information Management System of 

the Student Affairs Division. This system bases on 

smart phone and barcode technologies to manage 

information of activities/events of the student affairs 

division. The research samples used in this study are 

5 computer and information technology experts and 

30 users who are instructors, staff, and computer 

science students. The sampling was the purposive 

sampling. Research tools are performance evaluation 

form and users’ satisfaction questionnaire for the 

Activities/Events Information Management System. 

The statistics used were mean, and standard 

deviation. The system development process has 5 

stages: 1) study and analysis, 2) design and scoping, 3) 

development, 4) testing and evaluation, 5) 
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preparation for installation and user manuals. This 

research was developed by using PHP, HTML, CSS, 
Jquery languages; Sublime Text3,  Android Studio 

programs; simulation of Web Server with XAMPP; and 

MySql database. The result of this development 

brings users the system with the capable of running 

eight core processes of information management: 

activities, news, staff, student participation, student 

enrollment for activities, name checking of students’ 
participation, webboard of staff and students, and 

monitoring all the events held at the university. The 

system runs on a computer system and the 

application can be used through smartphones. 

Experts’ comment on the overall performance of the 
system was at good level (mean = 4.33) and the 

users’ satisfaction was at good level (mean = 4.23).  

Keywords: Activities/Events, Barcode. 

1. บทน า
ก งพัฒนานัก ึก า มี น้าที่เกี่ย กับการด าเนินกิจกรรมใ ้

ดคล้ งกับนโยบายข งม า ิทยาลัย และรัฐบาล โดยก า นด
แน ทางในการด าเนินกิจกรรม นับ นุนท้ังทางด้าน ิชาการ ด้าน
กี าและ ุขภาพ ด้านการท านุบ ารุง ิลปและ ัฒนธรรม ด้านการ
นุรัก ์ ิ่งแ ดล้ ม ด้านจิต าธารณะและ า า การบริการ ังคม 

ตล ดจนด้านคุณธรรมและ ัฒนธรรม  
ใน ปั จ จุ บั น เท ค โน โล ยี มี ได้ มี ค าม  าคั ญ ต่ ก าร ใช้

ชี ิตประจ า ันข งบุคคลต่าง ทั่ ไป เพื่ ใ ้เกิดค าม ะด กต่
การใช้งานในด้านต่าง  โดยเทคโนโลยี โทร ัพท์เคลื่ นที่แบบ
มาร์ทโฟนเป็น ีกเทคโนโลยี นึ่งทีใ ้เกิดค าม ะด กต่ การใช้

งานในด้านต่าง  เช่น ในด้านค ามบันเทิง และท าใ ้รับรู้ข่า าร
ต่าง เพิ่มขึ้น ร มถึงในปัจจุบันเทคโนโลยีบาร์โค้ดมีใช้กันเป็น
จ าน นมาก ามารถเ ็นได้ตาม ินค้าต่าง  ที่ างขายใน
้าง รรพ ินค้า และร้านค้าต่าง  และในบัตรนัก ึก า เป็นต้น  

จากเทคโนโลยีที่กล่า มา ผู้พัฒนาจึงได้ เล็งเ ็น ่าการน า

เทคโนโลยี าร นเท มาร์ทโฟน และบาร์โค้ด มาใช้ในการ
จัดการกับข้ มูลกิจกรรม/โครงการข งก งพัฒนานัก ึก า จะ
ามารถเพิ่มประ ิทธิภาพการท างานด้านกิจกรรม/โครงการ และ

งาน บ ริ ก ารข งก งพั ฒ น านั ก ึ ก า  ด้ ย ก ารพั ฒ น า 
 บน มาร์ทโฟนใ ้ ามารถ แกนบาร์โค้ดที่ ยู่บน

บัตรประจ าตั ข งนัก ึก า ในการเช็คช่ื เข้าร่ มกิจกรรม/
โค รงก ารข งนั ก ึ ก า  ท า ใ ้ เกิ ด ค าม ะด ก เพ ราะ 

 จะถูก เช่ื มต่ เข้ ากับฐานข้ มู ลกิ จกรรม / 
โครงการข งก งพัฒนานัก ึก า และ ่งข้ มูลการเข้าร่ ม
กิจกรรมข งนัก ึก าลงฐานข้ มูล ซึ่งเจ้า น้าที่จะ ามารถ
เรียกดูรายงาน รื ตร จ บรายช่ื นัก ึก าที่ไม่ เข้าร่ ม
กิจกรรมได้ ย่าง ะด ก ร ดเร็  และ ามารถลดปัญ าที่เกิดขึ้น
ในระบบงานเดิม คื การตั้งเครื่ งค มพิ เต ร์ รื การลงช่ื เข้า
ร่ มกิจกรรมในกระดา ที่เจ้า น้าที่ต้ งเ ียเ ลาในการตร จนับ
จ าน นคนได้ ผู้พัฒนาจึงจะพัฒนาระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/
โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า  มาช่ ยในการประชา ัมพันธ์
กิจกรรม/โครงการ การเก็บข้ มูลการเข้าร่ มกิจกรรม/โครงการ 
และการจัดการข้ มูลการเข้าร่ มกิจกรรม/โครงการข งนัก ึก า 
เพื่ ใ ้งานด้านกิจกรรม/โครงการ และงานบริการข งก งพัฒนา
นัก ึก าท างานได้มีประ ิทธิภาพมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
. . เพื่ ึก า ิเคราะ ์ และ กแบบระบบจัดการข้ มูล

กิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า 
. . เพื่ พัฒนาระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/โครงการ ก ง

พัฒนานัก ึก า  
. . เพื่ าประ ิทธิภาพข งระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/

โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า ท่ีพัฒนาขึ้น 
. . เพื่ าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้งานระบบจัดการข้ มูล

กิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า ที่พัฒนาขึ้น 

3. ขอบเขตการวิจัย
ระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า มี

การก า นดข บเขตการท างานข งผู้ที่เกี่ย ข้ งกับระบบ  กลุ่ม 
คื  ผู้ดูแลระบบ เจ้า น้าท่ี นัก ึก า และผู้ใช้งานท่ั ไป ดงันี ้
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( ) ผู้ดูแลระบบ ามารถท างานกับระบบ ได้ดังนี้ 
 เพิ่ม ลบ แก้ไขข้ มูลผู้ดูแลระบบ 
 เพิ่ม ลบ แก้ไขข้ มูลนัก ึก า 
 เพิ่ม ลบ แก้ไขข้ มูลกิจกรรม 
 เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้ มูลการเข้าร่ มกิจกรรมข งนัก ึก า 
 เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้ มูล น่ ยงานท่ีจัดกิจกรรม 
 เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้ มูลเจ้า น้าที่ได้ 

( ) เจ้า น้าท่ี ามารถท างานกับระบบ ได้ดังนี้ 
 เพิ่ม และแก้ไขข้ มูลกิจกรรม 
 เพิ่ม แก้ไข ัน/เ ลา/ ถานท่ี ท่ีจัดกิจกรรม 
 ตร จ บช่ื นัก ึก าที่ มัครเข้าร่ มกิจกรรม 
 ตร จ บรายช่ื นัก ึก าที่เข้าร่ มกิจกรรม 

( ) นัก ึก า ามารถท างานกับระบบ ได้ดังนี้ 
 ลงช่ื ในการเข้าร่ มกิจกรรม 
 ตร จ บ ัน/เ ลา/ ถานท่ี ท่ีจัดกิจกรรม 
 ตร จ บกิจกรรมที่ต้ งเข้าร่ ม 
 มัครเข้าร่ มกิจกรรม 

( ) ผู้ใช้งานท่ั ไป ามารถท างานกับระบบ ได้ดังนี้ 
 เข้าดูข้ มูลกิจกรรมที่จัด 
 เข้าดูข้ มูลข่า ารต่าง  

4. วิธีการวิจัย
การพัฒนาระบบจัดการระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/

โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า มี ยู่  ขั้นต น ดังนี ้
.  ึก าและ ิเคราะ ์ระบบ ได้แก่ การ ึก ารูปแบบการ

ท างานข งระบบงานเดิม ทฤ ฎีการ กแบบระบบ การพัฒนา
ระบบ การ กแบบฐานข้ มูล และการจัดการฐานข้ มูล 
เทคโนโลยีร ั แท่ง เทคโนโลยี มาร์ทโฟน และเทคโนโลยีแ น
ดร ยด์  และ ึก าภา า  ที่จะน ามาใช้ในการเขียน
โปรแกรมและเ ก ารใด  ท่ีเกี่ย ข้ งกับระบบ 

.  กแบบระบบและก า นดข บเขตข งระบบจัดการ
ข้ มูลกิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า แ ดงด้ ย
แผนภาพ       

 และ   

.  พัฒนาระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนา
นัก ึก า ด้ ยภา า      โปรแกรม

    และจ าล ง   
ด้ ย  และ ฐานข้ มูล   

.  ทด บระบบและประเมินผลระบบจัดการข้ มูล
กิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า แบบ   

 ด้ ยเครื่ งมื ที่ใช้ คื  แบบประเมินประ ิทธิภาพข ง
ระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า 
ประก บด้ ยข้ ค าถามทั้ ง มด  ด้าน ได้แก่  ได้แก่  ด้าน
ค าม ามารถในการท างานตามระบบข งผู้ใช้งาน ด้านการใช้
งานข งระบบ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ด้านค ามปล ดภัย
ข งระบบ และคู่มื การใช้งานระบบ โดยผู้ เช่ีย ชาญด้าน
ค มพิ เต ร์และเทคโนโลยี าร นเท  จ าน น  คน และแบบ
ประเมินค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้ระบบงานพัฒนานัก ึก า ก ง
พัฒนานัก ึก า ประก บด้ ยข้ ค าถามทั้ง มด  ด้าน ได้แก่ 
ด้านการท างานตามระบบข งผู้ใช้งาน ด้านประ ิทธิภาพและ
ค ามปล ดภัยข งระบบ ด้านการ กแบบการท างานระบบ 
และด้านค ามพึงพ ใจในการใช้งาน โดย าจารย์ เจ้า น้าที่ และ
นัก ึก า จ าน น  คน โดย ิธีการเลื กแบบเจาะจง 

.  จัดท าคู่มื ติดตั้งและคู่มื การใช้งาน 

5. ผลการวิจัย
ผลการ ิจัยระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนา

นัก ึก า มีรายละเ ียดดังนี้ 
 .  ผลการ ึก า และ ิเคราะ ์ระบบ ผู้ ิจัยได้ท าการ ึก า
ค ามเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/
โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า จากการท างานข งระบบงานเดิม
เพื่ พัฒนาเป็นระบบงานใ ม่ ึก าแน ทางการพัฒนาระบบ 
การ กแบบระบบ าร นเท  ลัก ณะชุดค า ั่ง ล าดับขั้นต น
การด าเนินงาน ข้ มูลน าเข้า และผลลัพธ์ข งระบบงานที่ ร้าง 
เพื่ ใ ้เกิดประ ิทธิภาพในการท างานตามและเป็นไปตามค าม
ต้ งการข งผู้ใช้ระบบ 
 .  ผลการ กแบบระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/โครงการ 
ก งพัฒนานัก ึก า และก า นดข บเขตการท างานข งระบบ
ใน ่ นข งค มพิ เต ร์ ด้ ยแผนภาพ   

       ( )  
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     และ   
มีรายละเ ียดการ กแบบภาพร มข งระบบด้ ยแผนภาพ ดัง
แ ดงในภาพที่  ดังนี ้

          

               

     

  

false

true

ภาพที ่1. Activity diagram การเขา้กจิกรรมของนกัศกึษา

ดังภาพที่ 1. เจ้าหน้าที่ท าการเปิดแอพพลิเคช่ัน ระบบจะแสดงหน้า
ล็อกอินให้เจ้าหน้าที่กรอข้อมูล เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะแสดง
หน้าหลักของระบบ และให้เจ้าหน้าที่เลือกกิจกรรม และเลือกวิธีการเช็ค
ช่ือ ใน 2 รูปแบบ คือ แบบแสกนบาร์โค้ด และกรอกรหัส เม่ือ
เจ้าหน้าที่ใส่รหัสนักศึกษาแล้ว ระบบจะท าการตรวจสอบรายช่ือของ
นักศึกษา ถ้าพบช่ือนักศึกษาจะแสดงข้อมูลนักศึกษา แต่ถ้าไม่พบข้อมูล
นักศึกษาก็ท าการจบโปรแกรมเลย  

           

  ()
       ( username password)

  ()

  = false

   ()

      ()

   ()
  ()

       ()
    

   ()

  = true

ภาพที ่2.  Sequence diagram การสแกนบตัรนกัศกึษา 

ดังภาพที่ 2. เจ้าหน้าที่ใส่รหัสผู้ใช้เข้าสู่ระบบการเช็คช่ือนักศึกษา
เข้ากิจกรรม จากนั้นท าการกดปุ่มสแกนบัตรที่หน้าจอ ระบบท าการ
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาเพื่อท าการเช็คช่ือนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   

ภาพที ่3. User case diagram

ดังภาพที่ 3. ผู้ ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข กิจกรรม/
ข่าวสารได้ และเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลนักศึกษา และยังสามารถตอบ
กลับข้อความแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาได้ สามารเช็คช่ือนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมได้ สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้
เช่นเดียวกันผู้ดูแลระบบแต่ไม่สามารถลบกิจกรรมได้ ไม่สามารถเพิ่ม 
ลบ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถค้นหา
กิจกรรมและดูรายละเอียดของกิจกรรม สามารถสมัครกิจกรรมที่
เปิดรับสมัครได้ และยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมนั้นได้ 
ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถค้นหากิจกรรม และข้อมูลข่าวสารได้ 
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ภาพที ่4.  ER Diagram

ดังภาพที่ 4. แสดงภาพรวมโครงสร้างของฐานข้อมูลระบบจัดการ
ข้อมูลกิจกรรม/โครงการ กองพัฒนานักศึกษา   

       ( )  
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 .  ผลการพัฒนาระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/โครงการ ก ง
พั ฒ น านั ก ึ ก า  ด้ ย ภ า า      
โปรแกรม     และจ าล ง  

 ด้ ย  และ ฐานข้ มูล  มีรายละเ ียด คื  
ระบบ ามารถจัดการข้ มูลกิจกรรม ข้ มูลนัก ึก าเข้าร่ ม
กิจกรรม การ มัครเข้าร่ มกิจกรรมข งนัก ึก า การเช็คช่ื เข้า
ร่ มกิจกรรมข งนัก ึก า จัดการกระดาน นทนา และ
ตร จ บข้ มูลกิจกรรมทั้ง มดที่ม า ิทยาลัยจัดขึ้น โดยแบ่ง

น้าผู้ใช้ข งเป็น  ่ น คื  ่ นข งผู้ดูแลระบบ ่ นข ง
เจ้า น้าที่ ่ นข งนัก ึก า และ ่ นข งผู้ใช้งานทั่ ไป มีการ
ท างานได้  แบบ คื  บนระบบค มพิ เต ร์ และบน มาร์ทโฟน 
ซึ่งผู้ใช้ ามารถเลื กใช้งานได้ตามค าม ะด ก มีรายละเ ียด
ข ง น้าจ ระบบ ดังน้ี 

ภาพที ่5.  หน้าจอหลกัของระบบงานพฒันานกัศกึษา 

ดังภาพที่ 5. หน้าจอหลักแสดงผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้ารายการที่
ต้องการได้โดยการคลิกที่ปุ่มเมนู 

ภาพที ่6.  หน้าจอรายการกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 

ดังภาพที่ 6. หน้าจอแสดงรายการกิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษา
จัดขึ้นแสดงข้อมูลตามวัน เวลาที่จัดเพื่อให้นักศึกษาเลือกสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม 

ภาพที ่7.  หน้าจอการสรา้งกจิกรรมของเจา้หน้าที ่

ดังภาพที่ 7. หน้าจอเพิ่มรายการหัวข้อในการก าหนดกิจกรรม/
โครงการ ที่กองพัฒนานักศึกษาต้องจัดขึ้น  

ภาพที ่8.  หน้าจอเพิม่ช่ือนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรม/โครงการ 

ดังภาพที่ 8. หน้าจอเพิ่มข้อมูลนักศึกษาจะมีการอัพโหลดไฟล์ .csv 
เข้าฐานข้อมูล 

ภาพที ่9.  หน้าจอการสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม

ดังภาพที่ 9. นักศึกษาสามารถเลือกคลิกปุ่มสมัครเข้ากิจกรรม หรือ
ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนได้  

       ( )  
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ภาพที ่10.  หน้าจอหลกัของสมาร์ทโฟน 

ดังภาพที่  10. หน้าจอหลักเข้าสู่ ระบบส่วนของสมาร์ทโฟน 
เจ้าหน้าที่สามารถกรอกบัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบในส่วนของแอนดรอยด์ 
ส าหรับเช็ครายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพที ่11. หน้าจอหลกัของระบบ  

ดังภาพที่ 11. หน้าหลักของแอพพลิเคช่ันแสดงรายการกิจกรรม 
เจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายการกิจกรรมเพื่อเช็คช่ือการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา 

ภาพที ่12.  หน้าจอสว่นของการสแกนบาร์โคด้ 

ดังภาพที่ 12. หน้าจอเมนูที่ใช้ในการเลือกว่าจะเช็คช่ือนักศึกษาแบบ
สแกนบาร์โค้ดหรือ กรอกรหัสนักศึกษา 

ภาพที ่13.  หน้าจอการท างานระหวา่งการสแกนบตัร 

ดังภาพที่ 13. การสแกนบาร์โค้ดผ่านบัตรนักศึกษาเพื่อเช็คช่ือ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพที ่14. หน้าจอกรอกรหสันกัศึกษา

ดังภาพที่ 14. หน้าหลักการกรอกรหัสนักศึกษาเพื่อเช็คช่ือการเข้า
ร่วมกิจกรรม

ภาพที ่15.  หน้าจอสแกนบาร์โคด้และกรอกรหสันกัศกึษาส าเร็จ 

ดังภาพที่ 15. หน้าจอแสดงผลการสแกนบาร์โค้ดและกรอกรหัส
ข้อมูลในการระบบจะแสดงข้อมูลนักศึกษาและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 

       ( )  
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ภาพที ่16.  หน้าจอแสดงผลสแกนบาร์โคด้และกรอกรหสันกัศกึษา 
ไมส่ าเร็จ 

ดังภาพที่ 16. หน้าจอแสดงผลการสแกนบาร์โค้ดและกรอกรหัส
ข้อมูลไม่ส าเร็จศึกษาอาจเพราะไม่มีรายช่ือในการเข้าร่วมกิจกรรม 

.  ผลการประเมินประ ิทธิภาพการท างานข งระบบ
จัดการข้ มูลกิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า ด้ ย
แบบ บถามค ามคิดเ ็นข งผู้เชี่ย ชาญด้านค มพิ เต ร์และ
เทคโนโลยี าร นเท  จ าน น  คน ด้ ย ิธีการเลื กแบบ
เจาะจง 
ตารางที่  1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจดัการข้อมูล

กจิกรรม/โครงการ กองพฒันานกัศกึษา โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่
ในระดับดี โดยมีประสิทธิภาพในระดับดีทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านคู่มือการใช้งานและคู่มือการติดต้ังระบบ ด้านความ
ปลอดภัยของระบบ ด้านความสามารถในการท างานตามระบบของผู้ใช้ 
ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ และด้านการใช้งานของระบบ

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
คู่มื การใช้งานและคู่มื การติดตั้งระบบ .  
ด้านค ามปล ดภัยข งระบบ .  
ด้านค าม ามารถในการท างานตามระบบข ง
ผู้ใช้งาน  

.  

ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ .  
ด้านการใช้งานข งระบบ .  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 

.  ผลการ าค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้งานระบบจัดการข้ มูล
กิจกรรม/โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า ด้ ยแบบ บถามค าม
พึงพ ใจข งผู้ใช้งาน จ าน น  คน คื  าจารย์ จ าน น  คน 
เจ้า น้าที่  จ าน น  คน และ นัก ึก า าขา ิชา ิทยาการ
ค มพิ เต ร์ จ าน น  คน โดย ิธีการเลื กแบบเจาะจง ดัง
ตารางที่ .  
ตารางที่ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจดัการ

ขอ้มูลกจิกรรม/โครงการ กองพฒันานกัศกึษา

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ใช้ระบบงานมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีความพึงพอใจในระดับดีทุกด้าน เรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ด้านการท างานตามระบบของ
ผู้ใช้  และด้านการออกแบบการท างานระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ด้านประ ิทธิภาพและค ามปล ดภัยข งระบบ .  
ด้านค ามพึงพ ใจในการใช้งาน .  
ด้านการท างานตามระบบข งผู้ใช้งาน .  
ด้านการ กแบบการท างานระบบ .  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 

6. สรุปผลการวิจัย
การ ึก าและ ิเคราะ ์ ระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/

โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า มีผู้ใช้งานแบ่งเป็น  กลุ่ม คื  
ผู้ดูแลระบบ เจ้า น้ าที่  นัก ึก า และผู้ ใช้งานทั่ ไป ซึ่ ง
ประก บด้ ยค าม ามารถในการท างาน  กระบ นการ ลัก 
คื  ระบบ ามารถจัดการข้ มูลกิจกรรม ข้ มูลข่า าร ข้ มูล
เจ้า น้าที่  จัดการข้ มูลนัก ึก าเข้าร่ มกิจกรรม การ มัครเข้า
ร่ มกิจกรรมข งนัก ึก า การเช็คช่ื เข้าร่ มกิจกรรมข ง
นัก ึก า จัดการกระดาน นทนาระ ่างเจ้า น้าที่และนัก ึก า 
และตร จ บข้ มูลกิจกรรมทั้ง มดที่ม า ิทยาลัยจัดขึ้น มี
ทั้ง ิ้น  แฟ้มตารางข้ มูล โดยผู้ดูแลระบบ ามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข กิจกรรม/ข่า ารได้ และเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้ มูลนัก ึก า 
และยัง ามารถต บกลับข้ ค ามแ ดงค ามคิดเ ็นข ง
นัก ึก าได้ ามารถเช็คช่ื นัก ึก าเข้าร่ มกิจกรรมได้ ามารถ
เพิ่มเจ้า น้าที่ เจ้า น้าที่ ามารถท างานได้ เช่นเดีย กันผู้ดูแล
ระบบแต่ไม่ ามารถลบกิจกรรมได้ ไม่ ามารถเพิ่ม ลบ ข้ มูล

       ( )  
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เจ้า น้าที่ได้นัก ึก า ามารถเข้า ู่ระบบได้ ามารถค้น า
กิจกรรมและดูรายละเ ียดข งกิจกรรม ามารถ มัครกิจกรรมที่
เปิดรับ มัครได ้และยงั ามารถแ ดงค ามคิดเ ็นต่ กิจกรรมนั้น
ได้ ผู้ใช้งานทั่ ไป ามารถค้น ากิจกรรม และข้ มูลข่า ารได้ 
ผลการประเมินประ ิทธิภาพข งระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/
โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า จากค ามคิดเ ็นข งผู้เชี่ย ชาญ 
จ าน น  คน โดยร ม ยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ . ) ซึ่ง
ผู้เช่ีย ชาญมีค ามเ ็น ่าระบบมีการเรียบเรียงล าดับการท างาน
แล้ เขียน กมาเป็นคู่มื การใช้งานเพื่ ใ ้ผู้ใช้งานได้ ึก าการ
ท างานข งระบบได้ ย่างมีประ ิทธิภาพมากที่ ุด และผลการ
ประเมินค ามพึงพ ใจข งผู้ใช้งานระบบจัดการข้ มูลกิจกรรม/
โครงการ ก งพัฒนานัก ึก า ด้ ยแบบ บถามค ามพึงพ ใจ
จากค ามคิดเ ็นข งผู้ใช้งาน จ าน น  คน ได้แก่ าจารย์ 
เจ้า น้าท่ี และนัก ึก า าขา ิชา ิทยาการค มพิ เต ร์ โดยร ม
ยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ . ) ซึ่งผู้ใช้งานมีค ามพึงพ ใจ

ด้านประ ิทธิภาพและค ามปล ดภัยข งระบบมากท่ี ุด   

7. เอกสารอ้างอิง
 . ( ). บทความ PHP&MySql.

นไลน์ . เข้าถึงเมื่   มกราคม . ค้นจาก : 
:// . . / / .

.   
  . ( ). การพิมพ์บาร์โค้ดลงบนกระดาษ 
A4. นไลน์ . เข้าถึงเมื่   มกราคม . ค้นจาก : 

:// . . / / .
  

   านักงานพัฒนา ิทยา า ตรแ์ละเทคโนโลยีแ ่งชาติ. 
( ). แนะน าเทคโนโลยีบาร์โค้ด. นไลน์ . เข้าถึงเมื่        
 กุมภาพันธ์ . ค้นจาก : :// . . . / 

/ /  

       ( )  
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The 4th ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUC2) 2016 
“Going to Change Everything with IoT” 

27th – 29th APRIL 2016 
Organized by Faculty of Science and Social Sciences,  

Burapha University Sakeo Campus, Thailand 
 

        The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) is one of the most 
distinguished academic events in the computer science and information technology 
conference calendar within Thailand and attracts undergraduates and scholars from leading 
universities in Thailand and ASEAN nations. The conference was established in 2011 by seven 
leading universities in Thailand. The prime objective of this academic conference is to enhance 
the recognition and knowledge of computer science, information technology and related fields 
among the undergraduate students and scholars in ASEAN countries. In addition, it provides 
an opportunity for the participants to demonstrate their research and innovative ideas as well 
as to develop presentation skills. AUC2-2016 will take place at Burapha University Sakaeo 
Campus, Sakaeo, Thailand. 
 

Topics of Interest 
The list of topics of interest including but is not limited to: 

CI: Computational Intelligence CSN: Computer Systems and Computer Networks 
BI: Business Intelligence  KDM: Knowledge and Data Management 
SE: Software Engineering  CE: Computer Education 
IT: Information Technology MCG: Multimedia, Computer Graphics and Games 
DSA: Data Science and Analytics IOT: Internet of Things 

 

Important Dates 
Open for submission  15th January 2016 
Full paper submission  20th March 2016 
Notification of acceptance 31st March 2016 
Camera-ready manuscript  10th April 2016 
Conference dates   27th - 29th April 2016 
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